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K ISS LÁSZLÓ

Új  —  új Budapest

K ritik a?  Értékelés? — O lyan fogalmak szám om ra, m elyeket — alkotó építész em ber létem re -  
úgy érzem , nemcsak szép szavakként kell érzékeljünk. A tém ában ható döntőjellegű erők képét 
is igényelnünk kell bennük.

Az új Erzsébet-híd esetében a kritika, értékelés lényegében m ár m egtörtént. M eggyőződé
sem, hogy hazánkban ritka nagyérdeklődésű részvétel, általános öröm és m egelégedés tényé
nek m egállapítása i tt  a megfelelő szóbeli m eghatározás. Ez valódi sikert je lez .

íg y  az egész: a készülődés, a figyelem, az alkotás, a kész m ű óriási népszerűsége, tömeg
je len e tek , — és m indennek könnyed és kecses, a szó szoros értelm ében vett ho rdása: eredmény.

Érdem es és jóleső kissé elgondolkozni a létrehozó, belé re jte tt elvontabb erőkön is:
H a  egy város (akár m in t közösség is) m a, a technikai civilizációval je llem ze tt korunkban 

a fejlődő erők sorába tartozik, a m indennap i élet lüktetése, apró és mégis a je len  szövedékét 
adó  m otívum ai összességéből legalább n éh a  ki kell csapjon egy-egy jellegzetes, döntő  hatású 
alkotást. Jó , ha ezt m indenki sajátjának , kicsit léte, értéke m agyarázataként érezheti, talán 
épp  azé rt is, m ert nem csak a köznapi igények és adottságok, de az em beri értékek javából is 
m indezeken túl nyú jtan i tud  valami több le te t.

Szerencsés esetben ez az „érték a jav áb ó l”  nemcsak a beavatottak , hanem  a közösség 
m inden  rendű egyedére hatással van: A karva — nem  akarva, tudva — tu d a ta la tt, igenlés, vagy 
ak á r húzódozó elgondolkodás révén o lyan  ismeretek — vagy legalábbis reflexek — birtokába 
ju t ta t ,  am ire szuggesztivitása nélkül sokakban az alap , vagy szakism eretek hiánya m iatt 
rem ény  sem volt.

M i más módon, m in t ilyen alkotásokkal lehetne jo b b an  beavatni az em bereket, m indnyá
ju n k a t, a mai, korunkra jellemző techn ikai színezetű gondolkodási rendszer lényegébe!? 
A korszerű m unka és gyártási technológiák eredm ényeként m egnem esített anyagok erő
növekedésébe, a m egoldott forgalmi csom ópontok révén a ma — sőt ná lu n k  kissé a holnap — 
közlekedési problém ái sima és szép felo ldásába, a korszerű építészet, az építés ősi em beri szen
vedélye mai hordozójának lehetőségeibe ! R égm últ és ma néha egész m ás céllal született 
a lkotásai értékeinek olyan csoportosítása ez, mely a je len  varázsos dom ináns szerepének biz
tosítása m ellett, a lét történeti rétegződése kendőző csorbítása nélkül — m indezek együttesé
ben  —, fokozott értéket biztosít, úgy az  egész, m in t a részek szám ára. L eckét ad  a korszerű 
városszervezésből, — ugyanakkor rá d ö b b en t a rra , hogy valahol e környéken volt az az ősi 
átkelőhely, ahol az egész település csírája m egszületett; és m ára egy e körü l zsibongó két
m illiós nagyváros tengelyévé, lényegét tükröző fókuszává fejlődött.

M egbocsátanak ta lán  ezért a so rozatban  felvázolt gondolatkörért — de valahogy így sze
re ttem  volna érzékeltetn i most azt a sokrétűséget, am it belérejtett erőivel, értékeivel, e híd 
hordoz. Közülük egy-két tém át szabad jon  közelebbről szemügyre venni.

Budapesti lakos révén, sokat gondolkoztam  azon, hogyan van az, hogy a h íd  birtokba
vétele, használata, ism erete után szin te  úgy érzem , m intha egész városunk is újjászületett,újjá* 
rendeződött volna. De hiszen m indez kézenfekvő és természetes is: az ittlé t állandóságát, 
a V árhegy déli végénél, az Ö rdögárok  völgyére helyezkedő jó  átkelőhely haszna és védelme 
igényelte. Világos tehát, hogy a sokévszázados élet szervesen e köré ra jzo lta  ki a később 
kifejlődő város rendszerét. A m ár i t t  épü lt híd 20 év előtti lerom bolása ó ta  legutolsókénti, de 
közben soha k ilá tásta lanná nem v á lt újjáépítéséig a városrendszer nem  ízesült á t más város- 
rendszerré -  a több i híd és a város meglevő alaprendje csak úgy vette á t  a hiányzó híd sze* 
rep é t, m int egy életképes szervezetben az egyik időlegesen m egbetegedett létfontosságú szerv 
helyett a többi vá lla l az egész érdekében  am azéból, egy-egy részszerepet. A 20 év arra volt 
elég, hogy most kissé újként érezzük a városszervezet egyik főelemének ú jbóli bekapcsolódásá 
révén az egész város természetes, harm onikus rendjének öröm ét, előnyeit.

Á thaladva a h ídon , gyönyörűen szem betűnik  Budapest lényege, am i ta lán  a világ legszebb 
városai közé sorolja: táji adottságainak  jellegzetes szépsége és ezzel egységben fejlődött,
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h a tá sá t n em  lerontó em beri a lko tása i. A G ellérthegyben a D unára  kifutó budai hegykoszorú 
közepén  a  Várhegy egésze, teljes térbeliségében kiegészítendő jellegzetes koronázó épület 
töm ege és nemcsak dunai sz ilue ttje  — hom lokzata, innen  érvényesül igazán. V árosunk közép
p o n tjá b a  került ismét egycsapásra a City kőrengetege m ellé a D una nagy terével egységet 
ad n i tu d ó  tabán i óriási p a rk te rü le t és ennek északnyugati zöld folytatásával körülölelt teljes 
V ár. B udapest szervezetét: a  D u n á t, az O rszágházzal a  folyóra hangsúlyozott sugarasan 
szé tte rü lő  épülettöm eget: P este t, és a  hegykoszorúval m in t h á ttérre l kiem elt, parkos Budával 
k ö rü lv e tt V ár körüljárható, szoborszerű  töm egform áltságát term észetes egyensúlyában érez
te ti új h idunk .

Ö rö m m el állapítjuk m eg, hogy  városunk ősi kezdeti k iindulópontjánál az átkelés közben 
észlelt értékes vizuális élm ényt ép p  sajátos lényegével is erősíti ez az új alkotás: az óriási 
fo rgalom  te rh é t viselő, a régihez képest pókhálófinom nak, cirádás feleslegek túlsúlyával nem  
hivalkodó  szépségében ö nze tlennek  tűnő, szem m agasság feletti függesztő szerkezeteinek 
könnyűsége biztosította az e lv á rh a tó n á l is jobb hatást. H ídfői, felhaj tó-rendszerei könnyed, 
tek to n ik u s felemelkedése az átkelés élményének kezdeti és végfázisát a korunkig produkál
ha tó  vaskosabb, fö ldhözragadtabb megoldásoknál a lapvetően  jo b b an  fejezi ki. A továbbiak
ban  szóvá kell tennünk az t a  n ag y  nyom ást, am it a közvélem ény megszokással körülbelül 
azonos esztétikai állásfoglalása, a régi híd kellemes em lékképei és születésekori műszaki 
rekorderedm énye m iatt, a te rvezőkre  gyakorolt, — és m eg kell á llapítanunk, hogy az új ered
m ény ö n m ag áb an  és a közönség reflexióiban is egyarán t pozitív . Különösen ezért emelném 
ki a z t is, hogy a részm egoldásoknál m indazt jónak érzem , m elyeknek erejük van a fő a lap 
élm ényből és a szép erőjátékból, m ai anyag- és szerkezeti m egoldási lehetőségekből, a forgalom 
lük te tő  életéből desztillálni az esztétikum ot. Példaként a fő tartó  kábelek kötegeinek rendjét; 
az ide csatlakozó vertikális függesztő kábelelemek ezeken átvetését és rögzítő elem ét csavarjai 
ritm u sáv a l és arányaival, a fe lha jtok , lépcsők korszerű form álását úgy tekintem , hogy itt a 
m a tem atik u s és term észettudom ányos megfontolások azonosulnak az esztétikum m al. Ezek 
á rn y ék áb an  eltörpülnek a h ivalkodó applikációs dekoratőri m ú lt, ezeken túlm enő álarányo
k a t, vagy  felület-álgazdagítást igény lő  esetlegességei.

M indez  csak az egyik ok, am ié rt m integy újratalálva városunk szépségét és az új szerkezet 
ezzel élő  egységét, látjuk, hogy új h id u n k  sajátosságaival okozója az egész városképi együttes 
értékem elkedésének.

A m ásik  okot ott keresném, hogy végre m i, budapestiek  is lá tha tunk  a m agunk m unkája, 
szellem i és kézi, technikai tehe tségünk  folyományaként nagylélegzetű példát a rra , am i a 
nagyvárosokat korunkban szervesen fejlődővé, élővé egyenjogúsítja: korszerű forgalm i meg
oldást és m ag á t a színes forgalm at teljes tér- és időbeliségében attrak tív  m ódon bem utatva! 
Bár részprob lém a, de m egoldására m ég érdemes m ajd  áldozn i a pesti hídfő torkában  a 
szin tbeli gyalogos keresztezés m ás elvezetésére.

O k v etlen ü l szóvá kell tenni a z t az eredm ényt is, am it a rég i és új szerves, kellő tisztelettel 
és ö n tu d a tta l  teljes -  m indegyik sajátosságait tiszteletbentartó , sőt a jó  együtthatás értékével 
fokozó belvárosi templom és h íd fe lh a jtó  együttes tér- és töm egkom pozíciója je len t. A régi 
hídfő feltö ltése agyonnyomta, sőt legérdekesebb régi részeiben lá th a ta tlan n á  süllyesztette ezt 
a je lleg ze tes , értékes tanúját tö rténetünknek . Most a tektonikusán kiem elt, többé nem  föld
h özragad t felhajtó  lemeze a la tt lé tesü lt jellegzetes, korszerű, városias tér fő nézőpontjaiból épp 
e je llem ző  emlékrészekre irány ítja  koncen tráltan  a figyelm et — m integy pihenésképpen - ,  a 
lüktető  é le t forgatagából. Az északi já rd a  színes, változatos vezetése az érintkezési felület 
m elle tt különleges finom, és szép g o n d o la t: lehetőséget ad  a sétáló gyalogos részére változatos, 
szép élm énysorozat élvezetére. (C ity  — tem plom  -  h íd töm eg — alsótér -  tem plom  speciális 
régebbi részei, szinte dem onstratív bem uta tásban  a hídfőlemez ernyőzésével- m ajd ismét a h ídra 
feljutás közben  a templom összképe — végül a hídról a város és táj együttesének jellem ző 
egésze.)

Z árszóként szeretném  felhívni a  figyelm et arra , hogy a h íd  m indazzal am i most szóba- 
került: a  város, a táji adottságok és em beri alkotások, régi é letek  értékeinek organikus ú jra
értelm ezése i t t  és most, a mi idő n k re , technikai civilizációs je lleg ű , kultúránkra utaló  módon 
a helyesen koncipiált műszaki, m érnök i, építészeti o ldalró l olyan általánosabb értékeket 
hozott, m elyekkel együtt népszerűsége, széleskörű közérthetősége, nevelőhatása, vitán felül
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áll -  nemcsak a szűkenvett szakma, hanem  a ku ltú ra  többi hordozói, az egész közönség 
előtt is!

Az így kivilágló értékek pedig m a m ár főként a tények sodrásával, de az e lőbb  felvetett 
p ár tém a kapcsán m egvilágítva is, lá th a tó an  messze tú lhaladják  hatásukban  a szakma, a 
technikai civilizáció terü leteit és erős kulturális eredm ények hordozói.

Létrejöttükkel szép fővárosunk értékeit nemcsak hogy megőrzik, de az egész város rangját 
szinte klasszissal emelik. Az új h íd  új látásm ód lehetőségeket, új, értékesebb Budapestet 
hozott!

T alán  érdemes m indezen m editáln i, szemlélődni is egy kissé — és ezután azzal a  megálla
pítással kapcsolódni az általános em beri ku ltúrkörbe, hogy lám , itt van e lő ttünk  egy frappáns 
és helytálló válasz „A  két kultúra és a  tudom ányos forradalom ”  címmel m eg indu lt és szinte 
az egész kultúrvilág — benne a mi „ N a g y v ilá g iu n k  szellem eit megm ozgató, v a lóban  mélyen- 
szántó eszm efuttatásra és végiggyűrűző vitakom plexum ára - ,  hogy vajon a szerteágazó 
specializálódó, előrerohanó tudom ány és m ódszerbeli tapasztalatainak újszerű  visszhangjai 
nem okozzák-e az em pirikus és bölcseleti jellegű m űveltségek és művelőik tá b o ra  kettéválását. 
I t t  áll előttünk a bizonyíték, az alkotás egy példája , ahol a term észettudom ányos módszerek 
jó  alkalm azásából esztétikai, bölcseleti gyökök és m egoldás képletek jö ttek  eredm ényül -  és 
viszont.

Igaz, hogy széleskörűen igényesen, de szuggesztívan és igazul nem  m egosztást, hanem 
egyezést hozott ez a te tt így széles körben , közérthetően m indenki szám ára o tt, a D una fölött.

IL L Y É S  GYULA

A m ikor a Szabadság-hidra a középső részt fölszerelték

Bizony elnéztem, ahogyan a pontonon haladtam, 
jobbkézt a Szabadság-hidat már teljes egy darabban.
Jó  volt bizony a szemnek is, nemcsak az érdek észnek: 
valami újra összeállt és győztesen egész lett: 
megint miénk lett, biztosan, mint anyáé a gyermek, 
mint orvosé a nagybeteg, kit létre visszamentett.
Piroslott még a minium, mint kötés, melyből vér csöpög, 
de állt mankó közt is a hid a tenger roncsalék fölött.
Fájt az a nemrég csonka tag, amely lám összeforrt megint, 
s fá jt arrébb fö n t a hulla Vár s lent szörnyűségeink 
vak tanúi, a ház-sorok, kifolyt, kormos szemükkel, 
és fá jt megint csak az, ami az ember és az ember, 
nép és nép, haza és haza közt robbant és esett szét 
és nem forr össze s áll külön romjával, győzedelmek 
oszlopainál magasabb és hivalkodóbb emlék
műve gyanánt a Bűnnek! Ádáz fő -  s albünöknek !
Széttépve élek magam is. Mennyi van, mit sirassak !
És mennyi mégis, aminek -  hogy elmúlt már -  vigadjak ! 
Mikor lesz hidunk ejfölé? M ikor lesz egész újra, 
mi lelkünk városában is ledöntve, összedúlva 
hullákkal kövei ala tti -  gondoltam, ahogy mentem 
meg- s meglőhetve szüntelen az áradó tömegben, 
mert szüntelen az új hídon járt két szemem és boldog 
voltam, hogy lábadozva is mily példásan feszült ott!

1946.
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S IM Ó  J E N Ő

Húsz év a szocialista országok irodalmának 

kiadásában

A szocialista  országok írói, fordító i és kiadói évek ó ta  több-kevesebb eredm énnyel kutatják 
annak lehetőségét és keresik an n ak  módszereit, hogyan lehetne szélesíteni, jo b b á  tenni iro
dalm aik kölcsönös m egism ertetését. V itá ikat a fordítások kérdéséről és törekvéseiket nemcsak 
szakmai szem pontok irány ítják , hanem  társadalm i és po litika i felelősségük is. Az irodalom  
ugyanis sok a t áru l el egy nép  életéről, gondolkodásáról. Irodalm aink kölcsönös fordítása és 
kiadása é p p en  ezért nem  pusztán  feladataink egyike, h an em  alapvető jelentőségű tevékeny
ség b a rá tság u n k  elmélyítése érdekében. A barátság tö b b  a szim pátiánál és a közös célok 
követésénél. M egegyező ta rta lm a k a t, ezek ism eretét és megbecsülését kívánja m eg. És az 
irodalom  é p p en  ebben segít. Ez az adottsága, de ebből következik közvetítőinek felelőssége is.

A sáfárok között kiem elkedő szerepe van a könyvkiadóknak. Nem a szakm ai elfogultság, 
hanem  a tap asz ta la t igazolja, hogy a kiadók kezdem ényezése, felkészültsége és megfelelő 
m unkam ódszere nélkül nem  lehet jelentősen kiszélesíteni a szocialista országok irodalm ának 
kölcsönös m egism ertetését. Term észetesen a fordítói m unka  megjavítása nélkül sem, két 
egymásba kapcsolódó tevékenységről van szó, am elyben a kiadóké a szervező feladat, a 
lehetőségek szélesítésének, a sikerek növelésének gondja, és tiszte is. A m űfordító a közvetítő, 
irodalm aink m egism ertetésének nyelve és feltétele, a k iadó  a kezdeményező, a közönség 
igényét befolyásoló és kielégítő. M eghatározó szerepe van  ab b an , hogy mi je len ik  meg és mi 
nem, köze v an  a fordítók m unkájához, helyzetéhez. N em  érdektelen tehát, ha  a könyv
kiadók tevékenysége, lehetőségei szem pontjából is m egvizsgáljuk: hogy áll irodalm aink 
kölcsönös m egism ertetése, m ilyenek a  körülmények és m ik a teendők. A nnál is indokoltabb 
ennek v izsgála ta  — még ha vázla tosan  is - ,  m ert a m i országainkban állam i könyvkiadók 
m űködnek, am elyek jellegüknél fogva a hivatalos ku ltú rp o litik a  letéteményesei. Ez a körül
mény m egnöveli súlyukat, és k idom borítja  felelősségüket is. Problém áink term észetesen sok
m indenben m egegyeznek. És az alapvető  azonosságok m ódot adnak a rra , hogy közös gon
dokról és fe ladatokró l eszm élkedjünk, még akkor is, h a  a p é ld a tá r főleg a mi tapaszta la taink
ra épül.

Az eu rópa i szocialista országok á lta láb an  nagy ford ító i hagyom ányokkal rendelkeznek. 
A kis és tö b b n y ire  zárt nyelv terü letek  kulturális h o rizo n tjá t a fordítók szélesítették ki, ők 
hozták be a  v ilág  szellemi cen trum aibó l azokat az értékeket, amelyek országaik irodalm át 
is m egpezsdítették. A kis népek iroda lm i életéhez, főleg i t t  K elet-E urópábán , a fordítások, 
a m űfordítói teljesítm ények több  m in t egy évszázada éppen  úgy hozzátartoztak , m in t a 
rövidlátók szem éhez a messzi tá rg y ak a t is m egm utató szem üveg. Sajátossága ez a kis nyelv- 
területen élő népeknek és úgy látszik ehhez a jellegzetességhez hosszú időn keresztül az is 
hozzátartozott, hogy a nagy kultúrcentrum ok vonzásában  keveset törődtek egymással. 
Egyoldalú orien tác iók  jö ttek  lé tre , am elybe csak elvétve fé rt bele az egy környéken lakók 
iránti érdeklődés. A nagy fordítói hagyom ányok ennek következtében egyoldalú hagyom á
nyok is. Á lta lá b a n  a világnyelvekre vonatkoznak és kevésbé a  szomszédok irodalm ára.

A két v ilág h áb o rú  közötti korszakban  ez az egyoldalúság csak fokozódott. Politikai szem
pontok, nac iona lista  törekvések tovább  rontották a torz arányokat. A lkalm i szövetségek 
enyhítettek id ő n k én t az elzárkózáson, de az enyhülések csak nagy ritkán kedveztek a haladó 
irodalom nak. Á ltalános kép ez, am ely  a különböző országokra nem  egyform án érvényes. 
Vannak különbségek, de csak az á lta lános helyzeten belü l. A m ai európai szocialista orszá
gok közül egyedü l a Szovjetunió volt kivétel, ahol cé ltudatosan  és elsősorban a forradalm i 
és haladó iro d a lm a t adták ki. M ert a Szovjetunió k iadáspo litikájában  a szocialista állam  
m egszilárdulásától kezdve m egtisztelő te re t kapott a kis népek  irodalm a és az igaz értékek
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megjelenését alap jában  nem  befolyásolták a külpolitika aktuális igényei. Ezt azonban , vagy 
ehhez hasonlót egyikünkről sem lehet elm ondani a felszabadulást megelőző időszakra vonat
kozóan. Különösen ró lunk  m agyarokról nem , akiknél erős volt a fasizmus szorítása, a for
radalm i és haladó tendenciák  elnyom ása, a revans szellem  és az antikom m unista uszítás. 
T alán  sehol sem k e lle tt annyi nehézséggel m egküzdenie azoknak, akik fontosnak ta rto tták  
szomszédaink haladó értékeinek m egism ertetését, m int nálunk . M ert ez legtöbbször politikai 
te ttnek  szám ított, po litika i kiállást je len te tt. De politikai te tt is volt, szándékoltan is az. 
H aladó  kiállás a reakciós politikával szemben, a népek barátságának  vallása a revansista 
dem agógia ellenében. Csak néhány haladó  író és fordító  vállalkozott a rra , hogy a nyelvi 
nehézségeket leküzdve a politikai akadályok  ellenére is fordítson a szovjet irodalom ból és a 
szomszéd népek jav a  irodalm ából. S ugyancsak kevés kiadó akad t, am ely tám ogatta  ezeket 
a próbálkozásokat.

Nyilvánvaló, hogy am ikor József A ttila  M ajakovszkij, Biok, Jeszenyin és W olker verseit 
fo rd íto tta , nemcsak e költők tehetsége előtt tisztelgett, hanem  eszméik előtt is. A 100% szer
kesztőinek politikailag is tudatosan válla lt program ja volt a szovjet irodalom  fordítása és 
megjelentetése. A N yugat szovjet dekam eronjának előszavában Illyés G yula a 30-as évek 
derekán im ponáló nyíltsággal fogalm azta meg ennek a m unkának aktuális értelm ét: „Az 
új orosz irodalom ban nemcsak iro d a lm at keresünk, m it tagadjuk? A nyugati olvasó a szovjet 
írók m ondatai e lő tt kíváncsian . . .  a szavak mögé p illan tga t. A ,szavak m ögött’ szeretne 
olvasni, az ,életet’ ak arja  látni. T eljes joggal.”  E „szavak m ögötti”  érteim re u ta l R adnóti 
Miklós is, amikor 1935 augusztusában a Szocializmus hasábjain  így m élta tta  Solohov Csendes 
D on-ját, Cserépfalvi Im re kiadását: „Sok szálból összefutó, rem ekül kom ponált regény, a 
valóság ábrázolásának hatalmas p é ld á já t adja . .

A szovjet irodalom  is, a szomszéd népek irodalm a is többnyire csak kerülő ú ton a nagy 
világnyelvek közvetítésével ju to tt e l hozzánk. Főleg ném etből, angolból fordíto ttuk  le azt a 
néhány  művet, am elyet sikerült m egjelentetn i. Bárm ennyire is fontosak voltak ezek a kezde
ményezések, a fordítások fordítása á lta lában  kilúgozta az eredetit, elvette zam atá t. Ez a 
gyakorlat átsegített a nyelvi nehézségeken, de meg is kerü lte  azokat.

A felszabadulás u tán i években alapvetően m egváltoztak a körülmények. Nem csak meg
nyíltak  a sorompók az irodalmi értékek előtt, hanem  fe ladattá  is vált a régi és nyom asztó 
adósság törlesztése. A felszabadulás előtti évtizedekben politikai szem pontok gáto lták  iro
dalm aink  haladó alkotásainak lefordítását. M a politikai szem pontok is igénylik ezt a m unkát. 
M a az a követelm ény a „hivatalos” , hogy küzdjük le a régi elfogultságokat és igaz értékeink 
ism eretében tan u lju k  meg becsülni egymást.

Az elm ondottakból következik, hogy a felszabadulást követő években kettős fe ladat állt 
e lő ttünk. Egyrészt pótoln i kellett a  nyomasztó h iányokat, nagy tételekben ille tt törleszteni 
évtizedek felgyülem lett adósságait. Másrészt — ezzel párhuzam osan -  meg kellett je len te tn i 
az új alkotások leg javát is. A felkészült fordítók h iánya okozta a legtöbb gondot. A fordítói 
hagyományok egyoldalúsága, ez a  súlyos örökség a szándékok kijózanító m ércéje le tt. Az új 
könyvkiadás teljes joggal elvetette a közvetítő nyelvekből történő fordítás gyakorlatát. Csak 
az egzotikus nyelveknél fogadta e l átm enetileg. De az orosz nyelv és a népi dem okráciák 
nyelve nem ta rtoz ik  ebbe a ka tegóriába. Sürgető fe lad a ttá  vált tehá t a fordítói gárda  kiszé
lesítése. Egyik nép i demokrácia szám ára  sem volt ez könnyű, nagy erőfeszítést k ívánt tőlünk is.

Az első években meglehetősen gyakran készültek fordítások nyersfordítások alap ján . Szük
séges beszélni e rrő l, m ert nap ja inkban  sok szó esik a nyersfordításokról. Á ltalában  bírálják 
és elvetik ezt a m ódszert. N yilvánvalóan igazuk van azoknak, akik elvileg helytelenítik  a 
szolgai fordítást és annak stilizálását, akik a közvetlen m űfordítás hívei. A nyersfordítást 
természetesen n em  lehet állandó  módszernek tek in ten i. Szükségmegoldás, am ely bizonyos 
körülmények között a m űfordítói gárda k ialakulásának is előfeltétele. M ert a konjunktúra 
éveiben azok is fordítani kezdenek, akik még csak tud ják  a nyelvet, és első fordításaik több 
nyire tehetségük próbája is. Ű j m űfordítók nem  a  világűrből érkeznek, hanem  egy m unka- 
folyamatból nőnek  ki. És a nyersfordítások nagyon különböző színvonalúak. A legjobbak 
a műfordítás h a tá rá ig  is elju tnak. K ét évtized u tán  term észetesen jogos az a követelés, hogy 
a prózai fordítások köréből szám űzzük m ár a nyersfordítások gyakorlatát. De húsz évvel 
ezelőtt ez a közvetítés arisztokratikus lett volna. A m unka m egindulásában m indenesetre
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nagy szerepe volt és azt is meg lehet á llap ítan i, hogy e m ódszer nem  álta lános, de esetenkénti 
a lka lm azása  nélkül nem  ta rtan án k  o tt, ahol m a vagyunk.

M in d en  nép i dem okráciában, így nálunk  is, az orosz és a szovjet irodalom  kiadása szerve
ződött m eg a leggyorsabban. M in d en ü tt e m űvek irá n t nyilvánult meg a legnagyobb érdek
lődés és ezek a művek je len tek  m eg a felszabadulást követő években a legnagyobb számban 
és példányszám ban . N álunk is, R om án iában  is külön kiadó vállalta  ennek a nehéz és töm e
gek á lta l igényelt m unkának az oroszlánrészét. Húsz év a la tt az orosz klasszikus és a szovjet 
irodalom ból 1550 m űvet fo rd íto ttunk  le, és ad tu n k  ki 16 milliós példányszám ban. Á ltalában 
meg leh e t á llap ítan i, hogy húsz év a la tt m egjelentettük az orosz klassikus irodalom  min
den fontos alko tását és m a m ár a szovjet irodalom  kiadásában nincsenek em lítésre méltó 
hiányok. H a  kezdetben még egyenetlen is volt a fordítások színvonala, és a klasszi
kusok egy részét régi, jav íto tt fordításban ad tuk  is ki, vagy fordítóink nem  tudtak 
első a lkalom m al m egbirkózni a fe ladatta l, m a m ár az orosz klasszikusok á lta láb an  méltó 
ford ításban  olvashatók. V onatkozik ez elsősorban Puskin m űveire. Lev Tolsztoj és Doszto
jevszkij n agy  regényeire, T urgenyev, Gogol, Lerm ontov alkotásaira, Csehov novelláira és 
d rám áira . G orkij húsz kötetes gyűjtem ényes kiadása egyúttal összefoglalása is annak  a nagy 
m unkának , am elyet művei m éltó m egjelentetése érdekében az elm últ két évtizedben végez
tünk. És k iad tu k  Majakovszkij írásait, Solohov nagy regényei is kitűnő fordításban jelentek 
meg. Alexej Tolsztoj, Fegyin, M akarenko, E hrenburg , Fagyéjev, G ladkov, Kazakéevics 
Szim onov, K atajev , Polevoj és m ások m űveinek ism erete m a m ár szerves része irodalm i 
tájékozottságunknak.

A túlzás veszélye nélkül meg lehet á llap ítan i, hogy irodalm i élm ényanyagunk köre a fel- 
szabadulást követő két évtizedben jelentősen kiszélesedett. M egszűnt a régi évtizedek kultu
rális egyoldalúsága és reálisabban  lá tjuk  saját értékeinket is, az orosz és a szovjet irodalom  
ism eretében, szomszédaink társaságában . K lasszikusaink m unkásságát m a Miczkiewicz, 
Zerom ski, R eym ont, Prus, N em cova, N eruda, J irasek , Capek, O lbrach t, N ezval, Botev, 
Vazov, V apcarov , Eminescu, C arag iale , Cosbuc, C ankar, Sadoveanu, K rlezsa, Andrics, és 
mások h a lh a ta tla n  műveinek ism eretében értékelhetjük és érthetjük meg teljesebben. M a 
m ár a b a rá ti országokban is ism erik Petőfi, Ady, József A ttila , Jókai, M ikszáth, M óricz stb. 
nevét és m űveinek  egy részét. Ezek a kiadói eredm ények m egváltoztatták  az olvasók ku ltú 
rá já t és m egnövelték az irodalom kutatás lehetőségeit is. Az összehasonlító irodalom tudom ány 
ma nem csak kívánatos, új eredm ényeket ígérő, hanem  reális is. N álunk és m inden  európai 
szocialista országban ma m ár m egvannak ehhez a szükséges feltételek. És az új irodalm ak 
növekvő és jav u ló  ism eretében van  m ihez hasonlítanunk próbálkozásainkat és eredm ényein
ket a szocialista realizm us ú tján . K ölcsönhatások érvényesülnek, sikereink kölcsönösen ösz
tönöznek bennünket.

Húsz évi sikeres m unka van m ögöttünk , nagy eredm ényekkel büszkélkedhetünk. M ert e 
két évtizedben nem csak m ennyiségileg nő tt meg a szocialista országok klasszikus és mai 
irodalm ának  k iadása, hanem  m inőségileg is. H a nem  is teljes még a klasszikusok választéka, 
a hiányok nyom asztó  és súlyos ballasztjá t m ár ledobtuk a vállunkról és egyre jo b b an  lépést 
ta rtunk  a m ai irodalom  fejlődésével. M a a könyvkiadók terveiben állandó és fontos helye 
van a szocialista országok irodalm ának . Ez a m unka könyvkiadásaink szerves részévé vált 
— bátran  á llíth a tju k  —, egyik jellem zője le tt. És vannak  m ár olyan fordítóink, akik a legnehe
zebb feladatok  m egoldására is képesek b ará ta in k  irodalm ának  tolm ácsolásában. T a lán  úgy 
jellem zhetjük a  legjobban a m ai helyzetet, hogy helyreálltak  és stabilizálódtak  nálunk  a 
könyvkiadás helyes arányai a szocialista országok irodalm ának  vonatkozásában is.

K étségtelen, hogy az a fejlődés, am ely  az SzK P X X . kongresszusát követte, sokat segített, 
hogy az em líte tt arányok helyesen a laku ljanak  ki, és m egszabaduljunk m inden form alizm us
tól. M ert a 20 év folyam án a jelentős eredm ények ellenére is tapasztalhatóak voltak  olyan 
jelenségek, hogy tem atikai okokból gyenge m űveket is lefordíto ttunk, felszínes és sematikus 
írásokat, am elyek nem  tudták  m egnyerni az olvasók tetszését. Felsoroltuk m ár azokat a leg
jelentősebb szovjet írókat, akiknek m űvei a szovjet irodalom  m aradandó értékei. De nemcsak 
ezeket ad tuk  ki. N agy példányszám ban je len te ttü k  meg Popov Acél és salak-ját, Volosin 
Kuznyecki fö ld-jé t, Gorelik regényeit, Babajevszkij Az aranycsillag lovagja c. m űvét. És 
fo ly tathatnánk  a sort. A lengyel irodalom ból sem csak Broniewski, Dam brow ska, Iwaszkie-
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wicz, Newerly, R udnicki költészetét és p ró zá já t fordítottuk le, hanem  H am era Az első csa
polás, Kowalski C ukorhegyek, Zalewski Győzelmes traktorok c. m űveit is. A m ai bolgár 
irodalom  legjobbjai m elle tt is m egtaláljuk Guljaski G épállom ás-át, Nonev Á rulás-át, Grigo- 
rov Falusi tanácselnök-ét. Ezek a sem atikus könyvek term észetesen csökkentették az olvasók 
érdeklődését, rontották  ezeknek az új irodalm aknak  a hitelét. F o ly ta thatnánk  a sort, de nem 
kell messze m ennünk. Aczél Tamás és N agy  Sándor Sztálin-díjai és m űveik sok nyelvre for
d ítása  sem növelte az új m agyar iroda lom  vonzását külföldön, a rró l nem  is beszélve, hogy 
ezek a gyenge írások el is terelték a külföldiek figyelmét igazi értékeinkről.

A kulturális irányítás tám ogatta ezeknek  a sematikus m űveknek a lefordítását. Ezek a 
cím ek a hivatalos a ján ló  listákon szerepeltek és a lakkozó p ropaganda céljait szolgálták. Ez 
a kincstáriság és üres form alizm us odavezetett, hogy voltak évek am ikor, a nyugati irodalm at 
reá lisabban  válogattuk, m in t bará ta ink  irodalm át. Az irodalm i kísérleteket csak a polgári 
irodalom tó l fogadtuk el, egymásnak a lekerek íte tt félm egoldásokat aján lgattuk . N em  csoda, 
ha ilyen körülmények között az érdeklődés meredek íve m egtört, a figyelem fokozatosan 
ism ét a polgári irodalm ak felé fordult, ille tve  -  am i különösen aggasztó volt - ,  lekicsinylőén 
elfo rdu lt barátaink irodalm átó l. Ezt az á llapo to t még az is súlyosbította, hogy egy időben a 
sta tisztikai szem pontokat olyan sokra becsültük , hogy a legsürgősebb hiányok pótlása  idején 
m egnövekedett kereteket még akkor is kitö ltö ttük , am ikor ezt m ár semmi sem indokolta, 
am ikor az irodalom n em  produkált o lyan  szám ban új, igaz értékeket, am elyekkel az eleve 
m egszabott tervszám okat megfelelő ta rta lo m m al ki lehete tt volna tölteni. A könyvraktárak 
nagy  példányszám ú sem atikus, illetve gyenge művekkel teltek m eg, am elynek dem oralizáló 
ha tása  különösen sokat á rto tt.

Ezeken a problém ákon azonban m á r tú l vagyunk. Az arányok  reálissá váltak . M a nem 
eleve m egadott keretszám ok döntik el n á lu n k  egy-egy b a rá ti ország irodalm ának  m egjelen
tetését, hanem  az ú j, fordításra alkalm as művek szám a. És egyre kevésbé a protokoláris 
szem pontok, hanem az új értékek megbecsülése. És arró l is be lehet szám olni, hogy az elm últ 
hat—nyolc évben sokat kiadtunk azokból az alkotásokból is, am elyek régebben  helytelen, 
önkényes szempontok m ia tt nem kerü lhe ttek  a lefordított m űvek közé. B abel, T retyakov, 
K olcov, Szerebrjakova, Jeszenyin, O lesa , I lf  és Petrov, Iljin , Zoscsenko, N yesztrov, Platonov, 
A hm atova, Cvetajeva egykor elfelejtett írásai ma újra ism ertek és olvasottak n á lu n k  is és a 
több i szocialista országban. Illés Béla Ég a Tisza cím ű regénye, Lengyel József novellái, 
N ém eth  László, Szabó M agda, Goda G áb o r, Fodor József régi és új írásai ugyancsak meg
je len n ek  m ár bará ta inkná l is és nagyban  növelik irodalm unk vonzását és megbecsülését.

A m i viszonylatunkban, a szocialista országok irodalm ának  kölcsönös m egism ertetésében 
nem csak az az általános törekvés veze te tt és vezet ma is bennünket, hogy a népek közötti 
ku ltu rális kapcsolatokat fejlesszük, h a n e m  ennél sokkal több is. A szocialista országok együtt
m űködésének em beri gazdagítását k ív án tu k  és kívánjuk szolgálni, barátságunk in ternacio
nalista  tarta lm át elm élyíteni. És más m ódon  tudjuk ezt m egtenni, m int elődeink. A m unkát 
m a nem  külön-külön, egymástól függetlenü l kell végeznünk, hanem  közösen, a szocialista 
országok közötti ú jfa jta  kapcsolatok előnyeit élvezve. K önyvkiadásaink lényegében meg
egyező szervezete, az írószövetségek és a  kiadók szoros kapcsolata, irodalm aink  rokon-fejlő
dése, a m indenütt egyarán t kibontakozó kulturális forradalom  olyan új m ódszerek kialakí
tásá t teszi lehetővé, am elyek hatásosabbak a réginél, am elyek ism eretlenek voltak  a polgári 
könyvkiadásban. M inden  bizonnyal az  a helyes, ha e tém a kifejtésében nem  állunk  meg a 
húsz év eredm ényeinek rögzítésénél és nem  nyugszunk meg ab b an , hogy két évtized alatt 
tö b b e t tettünk irodalm aink  m egism ertetésében, m int elődeink két évszázad a la tt , hanem  a 
m ai á llapot rögzítése u tá n  figyelmünket az új lehetőségek felé fordítjuk és az eddigieknél jobb 
és hatásosabb m ódszereket keresünk.

K é t évtizede dolgozunk együtt új elvi alapon és új m ódon. Érdem es erre a je len tős évfordu
lókat megillető ünnepélyességgel gondolni. De az is helyes, ha a két évtized m érlegét a további 
fejlődés érdekében is igyekszünk m egvonni. Sokat értünk el eddig, de még nagyok a lehetőségek. 
Beszélni kell ezekről. A bban a meggyőződésben tesszük ezt, hogy nem  a fellengző fantázia 
ösztönöz az alábbi javaslatokra, han em  a lehetőségek realitása , jobb  kihasználásuk igénye.

1. Az ,,aranyalap” . Az európai szocialista országok kiadói főigazgatóságainak vezetői m in
d e n  évben találkoznak és megbeszélik a kiadók nem zetközi együttm űködésének tapasztala
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ta it. K onferenciáikon á llan d ó  nap irend i pont: a fo rd íto tt irodalom  kiadása. Az eredm ények 
értékelése m ellett, a résztvevők irodalm aink fo rd ításának  további lehetőségeit vitatják és 
szorgalm azzák. így volt ez legu tó b b  is, 1964. szeptem berében, a kiadói irányító  szervek veze
tő inek bukaresti konferenciáján is. I t t  olyan m egállapodás született, hogy m inden résztvevő 
ország elkészíti régi és új iro d a lm án ak  ún. „a ran y a lap já t” , azoknak a m űveknek a jegyzékét, 
am elyek külföldi kiadását a legfontosabbnak ta rtja . Ezeket a listákat ez év első felében 
kölcsönösen megküldik és így ta rta lm asán  segítik egym ást két évtized fo rd íto tt irodalm a m ér
legének elkészítésében.

Ez a  m ódszer kétségtelenül új. És talán  nem  túlzás az t is hozzátenni, hogy ez csak a szo
cialista országok között lehetséges. A profitra koncentráló  könyvkiadás legfeljebb szemezget 
egy-egy ország irodalm ából, de átfogó bem utatásra nem  tud  vállalkozni. N álunk azonban  
reális egy ilyen munka elvégzése. A sikere persze sok m indentől függ. Az „a ra n y a lap ú lis tá k  
összeállítása rendkívül bonyo lu lt feladat. El kell kerü ln i a protokoll-szem pontokat és csak 
azokat a  m űveket kell felvenni, am elyek alapvetően fontos alkotások, nem  az irodalom törté
neti teljesség kedvéért fontosak, és a külföldi olvasó szám ára is érdekesek lehetnek. Különösen 
az e lm ú lt húsz év irodalm ának  szelektálásában nélkülözhetetlen  az írószövetségek és a for
dítók ak tív  és felkészült segítsége.

Egy ilyen  m unkának sok b u k ta tó ja  van, de m a m egvan a lehetőségünk, hogy kikerüljük 
ezeket. Ső t úgy is lehetne fogalm azni: napjainkban van  meg először a reális lehetősége annak , 
hogy ez t a m unkát jól elvégezzük. M ert a legutóbbi években álltak  helyre a fordított irodalom  
érdem i a rán y a i, küszöbölődött ki a kiválasztás form ális szem pontjainak nagy része és for
d íto ttu k  figyelmünket elsősorban az igaz értékekre. M ert saját irodalm unk  értékrendjében 
is a la p já b a n  rendet te rem te ttü n k  és kritikai elem zéseinkre, annak  eredm ényeire tám asz
kodva biztonságosabban m érlegelhetünk . És az sem m ellékes körülm ény, hogy húsz év a la tt 
kölcsönösen sokat tettünk iro d a lm ain k  fordítása érdekében. V an m ihez igazodnunk és van
nak m á r o lyan  fordítóink is, ak ik re  bizton ráb ízhatjuk  az új feladatokat. És van tapasztalatunk 
ab b an  is, hogy a külföldiek figyelm ét mi köti le, és mi az, am i sajátosan hazai érték.

A m ag y a r irodalom  „ a ra n y a la p ú ja  összeállítóinak m integy 150 m űvet kell ajánlásaik közé 
felvenni. 100 és 150 között v an  ugyanis azoknak a m agyar alkotásoknak a szám a, amelyek a 
népi dem okráciákban  húsz év a la t t  megjelentek. E bbő l kell k iindulnunk és ebben a keretben 
kell dokum entá lnunk , hogy m i m ilyen képet festenénk irodalm unkról. M egítélésünk szerint 
m in tegy  80 cím klasszikusaink m űveit sorolná fel és kb. 70 új irodalm unk alkotásait. Az 
arányok  kialakításánál ugyanis figyelem be kell venni, hogy az olvasók érdeklődése világszerte 
m ind jo b b a n  az új irodalom  felé fordul, de azt is, hogy a legnagyobb bizonytalanság a m ai 
irodalom  megítélésében volt és van  m a is. A 80 cím  a lka lm at ad a rra , hogy a legism ertebb 
klasszikusaink „repertoárjá t”  kiegészítsük, például A dy és József A ttila  költészetéből tejesebb 
válogatásokat szorgalm azzunk, de a z t is lehetővé teszi, hogy az eddigi kört kiszélesítsük és 
olyan é rtékek re  is felhívjuk a figyelm et, amelyek ta lán  a m ásodvonalba tartoznak , de am e
lyek ism ere te  nélkül egyoldalú a  régi irodalm unkról a lk o to tt kép. K ülönösen a huszadik szá
zad iro d a lm a  szorul kiegészítésre, de válthat ki érdeklődést is. Például N agy Lajos, Bródy 
Sándor, R ad n ó ti Miklós, G áb o r A ndor, Kaffka M arg it, K arin thy  Frigyes, T ó th  Á rpád, 
Babits M ih á ly , Töm örkény Is tv án , M óra Ferenc, M o ln ár Ferenc, Juhász  G yula, K osztolányi 
Dezső, K rú d y  Gyula m unkásságára kötelességünk külföldi bará ta ink  figyelmét felhívni és 
szorgalm azni egy-egy m űvük leford ítását. Term észetesen nem  az a helyzet, hogy a felsorolt 
írók m űveibő l semmit sem a d ta k  ki a népi dem okráciákban. Főleg az u tóbb i években indu lt 
meg ez a m unka , de rendkívül esetleges a kiválásztás. Lengyelországban például m ár meg
je len t M o ln á r  Ferenc, K osztolányi Dezső egy-egy m űve, de az N D K -ban  nem  je len t meg az 
em líte ttekbő l semmi. Itt  G ábor A ndor, Gelléri A ndor E ndre , H eltai Jen ő  szerepel a kiadvány
listán, mi g cseh nyelven K affka és K rú d y  olvasható. És fo ly tathatnánk  a felsorolást, de a rész
letezés n é lk ü l is nyilvánvaló, hogy az „ a ra n y a la p ú n a k  ez a része, ennek a résznek jó  össze
állítása nagyon  is időszerű és fontos segítség bará ta inknak .

A m a i irodalom  „ a ra n y a la p ú já n a k  kialakítása term észetesen a legnehezebb. Nemcsak 
azt körülm ényes eldönteni, hogy kik szerepeljenek benne, hanem  azt is, hogy melyik művük 
a legalkalm asabb  külföldi m egjelenésre. Például V eres Péter művei közül nem  a H árom  
nem zedék külföldi kiadását kell szorgalm aznunk, hanem  novellái, kisregényei közül választ-
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hatjuk ki azokat, am elyek Veres P étert is jellem zik  és a külföldieket is érdekelhetik . Sándor 
K álm ántól sem A legsoványabb tehén  esztendeje a ján lha tó  leginkább, hanem  A tolvajok 
kertje. S ántha Ferenc Húsz év-e többet á ru l el felszabadulás utáni életünkről, m in t Az ötödik 
pecsét és érettebb , m odernebb alkotás is. Példák ezek, am elyek nem ítéletek , hanem  csak a 
válogatás szem pontjaira utalnak. És csak néhányra  ezek közül. N yilvánvaló m inden író 
esetében külön kell m érlegelni, hogy m it választhatunk  ki, m it ajánlunk. N em  szűkítő lista 
készül, és az „ a ra n y a la p é n a k  nincs kizárólagos érvénye. Az a szerepe, hogy a legfontosabb 
művekre, m in t m inim um ra felhívja b ará ta in k  figyelm ét. És nem  is örökérvényűen, hanem  
m ai legjobb meggyőződésünk szerint.

Az „aranya lapok55 és a végzett m unka összevetéséből természetesen érdekes tanulságokat 
lehet m ajd levonni. Nem csak az eredm ények és a h iányok fognak kiderülni á lta láb an , hanem  
az is, hogy az évek során több olyan m űvet je len te ttü n k  m eg kölcsönösen, am elyek tiszavirág
életűnek bizonyultak és szép szám m al lesznek olyan alkotások is, am elyek k iá llták  az idő 
próbáját és m éltóak a késői fordításra, a rra , hogy a m i nagy  családunkban ism ertté  váljanak. 
Nyilvánvaló, hogy a hiányok pótlása több  évi erőfeszítést kíván m indannyiunktó l. De az is 
világos, hogy ezekkel a listákkal közös m unkánk, a fordítások ügye új szakaszba lépett: az 
alapvető hiányok pótlása és az élő irodalom  néhány  fontos művének lefordítása u tán  közös 
feladattá  vált országaink nem zeti irodalm ának  átfogó és tervszerű m egjelentetése.

2. A kiválasztás frissessége. A szocialista országok kiadói közötti kapcsolatok fontos része, 
hogy a kiadók m egküldik partnereiknek  terveiket. Ezenkívül a kiadói szervezetek vezetői 
m inden évben kétszer ajánló listákat küldenek, am elyben  az új könyvek közül a legfontosab
bakról tájékoztatják egym ást. Ezek az ajánlások évek ó ta  m egtörténnek, m égsem  lehet azt 
állítani, hogy jelentősen segítik az új m űvek gyors és helyes kiválasztását. T a lá n  azért nem , 
m ert nem  m indenben  világos a szerepük és volt egy időszak, amelyben ezeknek az ajánlások
nak a rendszere m eglehetősen kom prom ittá lódott. R égebben általános vo lt az a felfogás 
-  és még m a is lehet ilyen nézettel találkozni —, hogy csak az ajánlási listákból lehe t kiválasz
tani m űveket fordításra. De az a ján la tok  -  m int em líte ttük  —, nem  voltak m ind ig  megfelelőek. 
Fetisizálásuk a protokolláris szem pontokat erősítette, lassította a kiválasztást és az élet eleven
ségét szűrte ki a kiadói m unkából. N em  lehet csodálkozni azon, ha a gyenge eredm ények 
rácáfoltak erre a m etódusra. De az tö rtén t, am i ilyenkor gyakori. Az ellenkező végletbe 
estünk. Az ajánlási listák többnyire form álissá váltak  és a kiadók kiválasztó m unkája  nagy
m értékben spon tánná és esetlegessé. T ág  teret k ap o tt a fordítók és írók kezdem ényezése, ami 
önm agában jó  dolog. Az azonban m á r kevésbé örvendetes, ha a jó  szem élyi kapcsolatok 
érdem telen művek külföldi kiadását segítik elő és há tté rb e  szorulnak fontos alkotások. Ha 
ezen nem  segítünk, ha nem  terem tjük meg az egyéni és közös szem pontok helyes egységét, 
akkor félő, hogy húsz év m úlva, az „aran y a lap o k 55 legközelebbi összevetésekor az átfogó 
elemzés a helyes arányok eltorzulását fogja b izonyítani.

Való igaz, hogy a művek kölcsönös kiválasztásában és lefordíttatásában m a különösen 
fontos a frisseség és gyorsaság. Irodalm aink  gyorsan fejlődnek és változnak. M a nem  a nagy 
művek korszakát éljük, hanem  az érlelődés éveit. Érdekes kísérletek v an n ak , am elyek sok 
újat hoznak, ha még nem  is k iforro ttan . De ezek a kísérletek érdekesek a szomszédos orszá
gokban is. Sokkal inkább  m int a szolid, összegező trilógiák. Nemcsak az irod a lm áro k  szám ára 
izgalm asak, hanem  a közönség szám ára is. De érdeklődést akkor keltenek, és kelthetnek, ha 
frissen je lennek  m eg, nem  pedig elkésve, am ikor m ár újabb kísérletek vonják m agukra a 
figyelmet. A nyugati világban nem  ritk a , hogy egy-egy m ű több országban szinte egyszerre 
jelenik m eg. E gyáltalában nem  törvényszerű, hogy n á lu n k  csak elvétve fordul ez elő. Semmi 
sem akadályoz m inket abban , hogy érdekes m űvekre m ár kéziratban felhívjuk egymás 
figyelmét és szükség esetén, akár a kézirato t is továbbítsuk egymásnak.

A frisseség követelménye term észetesen nem  áll ellentétben azzal az igénnyel, hogy a 
hivatalos ajánlásokat is vegyük figyelembe. N yilvánvalóan akkor já ru n k  el helyesen, ha a 
kezdeményezéseink kontrolljának és kiegészítőjének tekintjük ezeket az ajánlásokat. M ert 
ebben az esetben nem  korlátozza önállóságunkat, kezdeményezéseink lehetőségét, hanem  
azt a többletet ad ja meg, amely a gyors reagálásban  nem  érvényesülhet, és am elyet csak a 
szocialista országok közötti együttm űködés b iztosíthat: a tervszerűséget, a tudom ányos meg
alapozottságot, a kölcsönös érdekek összhangját.
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A frisseség követelm ényét nem csak azért helyes m a elő térbe állítani, m ert a szocialista 
országok iroda lm a irán ti érdeklődést növeli a közönség körében és ez nem  m ellékes m ozzanat, 
hanem  a z é rt is, m ert m egvalósítása több más fe ladat m egoldását sürgeti. N em  lehet ugyanis 
a m egjelenés gyorsaságát b iztosítan i, ha a kiadókban és a k iadók körül nem  dolgoznak nyelv- 
terü letük irodalm ával á llandó  és szoros kapcsolatban élő szerkesztők és fordítók.

3. A fordítói helyset. Á lta lában  m eg lehet á llap ítan i, hogy ma m ár m inden  szomszédos 
ország iro d a lm án ak  m egvannak a h ivato tt fordítói. N em  m inden nyelvterületen  m űködnek 
még kiem elkedő eredm énnyel, de az alapvető fe lada toka t m ár m inden nyelv terü leten  m eg
oldották. N yilvánvaló , hogy a n ém et irodalom  ford ítása  okozta a legkisebb gondot, m ert 
régi hagyom ányokkal rendelkezünk. M indez azonban  nem  m ondható el — és kölcsönösen 
nem  m ondh atju k  el -  a szocialista országok más nyelv terü leteirő l. A kezdeti igények nyom án 
viszonylag gyorsan létrejö ttek  kisebb fordítói körök, de ezek a körök azóta sem szélesednek 
megfelelő m ódon. Bizonyos m egtorpanás tapaszta lható  és ennek nyom án — a szándékoktól 
függetlenül is — nem  egészséges m onopólium ok alaku lnak  ki. A m onopolhelyzet pedig kizárja 
a szükséges és egészséges versenyt, elszürkülésre vezet. M ég az orosz nyelvből tö rténő  ford ítá
sokkal kapcso la tban  sem m ondhatjuk  el, hogy m inden ren d b en  van. Nem a fordítók  szám a a 
kevés, han em  azoké, akik a növekvő igényeknek m eg tu d n ak  felelni.

Az elszürkülésnek és m egrekedésnek azonban m ás oka is van. összefügg a m onopolhely
zettel, hogy a fordítók nem  kis része elszakad a ttó l a nyelvtő l, irodalom tól és társadalom tól, 
amelyből ford ít. M unkájuk prak tlc istává  válik, csak leford ításra szűkül és nem  érződik benne 
az irodalom  és az élet elevensége, sajátos levegője. M esterem berré válik, ak i tisztességgel 
elvégzi a k ap o tt feladatokat, de nem  képes kezdem ényezni, nem  tud nyelvterülete iroda lm á
nak m egb ízható  követe és a kiadások szakszerű követelője lenni. Minőségi szem pont tehát, 
a további fejlődés feltétele, hogy a fordítók körét szélesítsük és kapcsolatukat az ille tő  ország 
irodalm ával erősítsük. A szocialista országok egymás közötti kapcsolata -  m inden bizonnyal -  
nagy lehetőségeket biztosít ebben  a vonatkozásban is. De ezeket a lehetőségeket sem hasz
náltuk ki teljes m értékben.

M indenki egyetért azzal, hogy a fordítók m unkája a legfontosabb kulturális értékeink 
cseréjében. E nnek  a m unkának  terjedelm én és m inőségén m úlik szellemi kapcsolatunk 
mérete és színvonala. A jó l k iválaszto tt könyv jó  fordítása érdeke a kiadónak és érdeke annak 
az országnak is, am elyben az eredeti alkotás m egszületett. D e közös érdekek érvényesülését 
gátolhatja-e valam i? Legfeljebb csak az, hogy még m ind ig  nem  vontuk le megfelelő módon 
a tanulságokat a fordításokhoz hozzákapcsolódó közös érdekből. T alán  meg lehet kockáz
tatn i azt a k ijelentést, hogy a fordítás helyzete, a fordítók  m unkája nem  egyszerűen belső 
kulturális p rob lém a. Egyik ország szám ára sem lehet közöm bös, hogy ku ltú rá já t a  baráti 
országokban k ik , és milyen színvonalon fordítják. Ez az érdekeltség természetesen nem  azt 
kívánja m eg, hogy egymás ku ltu rá lis életének belső összefüggéseibe ártsuk bele m agunkat. 
De a kölcsönös érdekek kibontakoztatása érdekében szükséges, m inden országnak legyen 
gondja a rra , hogy irodalm i ford ító inak  jó  tájékozottságát biztosítsa. G ondoskodni kellene 
rendszeres m eghívásukról, és jövetelük  idején b iztosítani kellene szám ukra a  tájékozódás 
szakmailag m egfelelő körülm ényeit. Az írószövetségek közötti megállapodások biztosíthatnák  
ebben az esetben  is a kölcsönösséget. I t t  az ideje, hogy tovább  lépjünk abból az állapo tbó l, 
hogy m unkate rv i pontok teljesítése érdekében ösztöndíjakat biztosítunk fia ta loknak  és a 
tanulm ányút u tá n  sem a k iküldő nem  törődik velük, sem fogadó nem  ta rtja  szám on őket. 
És abban  is segíthetnénk egym ásnak, hogy az írószövetségek időnként értékeljék egy-egy 
nyelvterület fordító inak m unkáját. A kár közösen is é rtékelhetnék  és bevonhatnák a kiadók 
képviselőit is. D e annak sem lehetne  akadálya és gyüm ölcsöztethető tapasztalatokat hozna, 
ha az írószövetségek olyan nem zetközi fordítói kon ferenciákat is rendeznének időnként, 
amelyre íróik külföldi fordítóit h ívnák  meg közös p roblém ák megbeszélésére. T o vábbá  az sem 
lenne form ális, m ert serkentően h a tn a  a fordítók m u n k á já ra , ha egy-egy je len tős fordítói 
teljesítmény a m ű  hazájában is visszhangot váltana k i, és a kiemelkedő eredm ények m eg
felelő elism erésben részesülnének.

Term észetesen m indez jó  ha tást vá ltana  ki és meg is leh e t valósítani. V annak  m ár jó  pél
dák, jó  ha tású  kezdeményezések. De egyszer talán a rró l is érdem es lenne eszm élkedni, hogy 
mindez csak egy olyan tető bővítésére jó , am elyet gerendákkal dúcoltak alá és nem  erős a la 
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pozású épületre em eltek. M ert a legnagyobb gond, hogy a szocialista országok nyelvének 
tanulása még ma is igen-igen szűkkörű. A kapcsolatok bővülését és erősödését még m a sem 
követi megfelelően a nyelv tanulás. Nem  kétséges, hogy a nagy világnyelvek ism erete a leg
fontosabb és a legvonzóbb. De jó  lenne egyszer e lju tnunk odáig, hogy az iskolákban is tanu ln i 
lehessen -  fakultatív m ódon -  szomszédaink nyelvét. H a ez m egvalósulna, m inden bizonnyal 
olyan televény jönne lé tre , am elyből gazdagon kinőhetne a m űfordítói u tánpótlás is. N éhány 
ötlet ez csupán. Sok m in d en t lehetne még ajánlani. Lehetőségeink nemcsak m egengedik, 
hanem  ösztönöznek is a javaslatokra. Lehet, és nem  is indoko latlanu l, azt válaszolni, hogy 
messze szaladtak a gondo la tok , m ert még azt sem sikerült b iztosítani, hogy a sajtó , sőt az 
irodalm i lapok a m űvek ism ertető iben egyáltalában megemlítsék a fordítók neveit. De ta lán  
többet ér, ha a sok jogos, de m eddő panaszkodás helyett az egész légkört igyekszünk m eg
változtatn i. És az em líte tt javaslatok  ebben az irányban  h a tha tnak .

4. A szerkesztők kérdése. A kiadás frissesége term észetesen nagym értékben a k iadókon 
múlik. M inden, am it a fordítók szerepéről elm ondottunk , sok m indenben vonatkozta tható  
a k iadókra is. K ülönösen akkor, ha a legfontosabb k iadókban a népi dem okráciák nyelvét és 
ku ltúráját ismerő szerkesztők dolgoznak. De dolgoznak-e m indenü tt ilyen szerkesztők? Saj
nos, nem  m indenütt. K iadványok alap ján  lehet lem érni, hogy azoknak az irodalm aknak  a 
megjelentetése, m elyeknek értő  felelőse dolgozik a k iadókban, m ennyivel színvonalasabb, 
frissebb és átfogóbb. T a lá n  m a m ár, húsz évvel a felszabadulás u tán  fel lehet á llítan i az t a 
követelm ényt, hogy a nagy  kiadókban m inden szocialista ország ku ltúrájának  legyen ism erője, 
aki a fordítók m unkájá t is szakszerűen tudja irányítan i. Sem m iképpen sem elfogadható á lla 
pot, két évtized sok eredm énye u tán  különösen bán tóan  h a t, ha könyveink egy része csak a 
nyugati publikációk a la p já n  és u tán  ju t  el egy-egy b a rá ti ország kiadójához. M ert van  erre 
is példa. Szabó M agda, N ém eth László egy-egy m űvére például a francia kiadások hívták 
fel szomszédaink figyelmét. És az sem örvendetes, ha egyes külföldi kiadók az t kérik: k iad 
ványaink egy részét fordíttassuk le világnyelvekre, hogy elbírálhassák, m ert eredetiben  nem  
tudják elolvasni. Nincs értelm e részletezni az ilyen k iadói álláspontokat. Nyilvánvaló a benne 
kifejezésre ju tó  elzárkózás és közömbösség. Azért kell m egem líteni, hogy lássuk, m eny
nyire lényeges kérdésről van szó. Term észetesen vannak  lehetőségeink a rra , hogy segítsük 
egymást ennek m egoldásában. A kiadók közötti nem zetközi kapcsolatok a tan u lm án y u tak a t 
lehetővé teszik. M indenesetre helyesebb erre áldozni, m in t a form ális tapasztalatcsere-u ta
zásokra. A lényeg ab b a n  van, hogy m inden kiadó felismerje ennek a követelm énynek a jogos
ságát és időszerűségét. T a lán  nem  ha t triviálisnak az a m egállapítás, hogy ezzel lényegesen 
többet lehet használni közös ügyünknek, irodalm unk kölcsönös m egism ertetésének, m in t sok 
szónoklattal, amely csak nagy általánosságban vallja és h irdeti kiadói kapcsolataink fontos
ságát.

A kiadók m unkájának  van  még egy fontos része, am elyet ugyancsak érdemes m egem líteni. 
Ez pedig a népi dem okráciák  irodalm át képviselő m űvek helyes propagandája. A közönség 
érdeklődése term észetszerűleg elsősorban a nagy irodalm ak felé fordul. Ez nem csak a régi 
kiadói hagyom ányok és a régebbi kiadáspolitika gyengeségei m ia tt van így, hanem  olyan 
adottság is, am ellyel szám olni kell. G ondolni kell teh á t a rra , hogy megfelelő k iadói m ód
szerekkel biztosítani tud juk  szomszédaink irodalm ának  közönségsikerét. M ert m inden  erő
feszítésünk értelme és sikere a közönség körében m éretik  le. Nemcsak a kiadott cím ek szám a 
a fontos, hanem  példányszám a is. A kiválasztás gondossága növeli a népi dem okráciák iro d a l
m ának hitelét, a frisseség erősíti az érdeklődést és a megfelelő p ropaganda, va lam int a p u b li
káció nívója közrejátszik népszerűségében. Ezeket a könyveket nem  lehet és nem  is szabad 
sorsukra bízni. Azzal is ta rtozunk  egymásnak, hogy igyekezzünk sikerre vinni őket.

A tapasztalat az t bizonyítja , hogy szomszédaink irodalm ának  népszerűsítésében nagy 
hatása lehet, ha egy-egy nagyobb fordítói fe ladatra  a hazai irodalm i élet tekintélyes alkotói 
vállalkoznak. Elsősorban nagyobb költői antológiákra és a klasszikusok m unkásságának átfogó 
bem utatására vonatkozik ez. Az ilyen kiadások rangot, hazai irodalm i eseményt is je len tenek  
és ennek még akkor is nagy  az értéke, ha a fordítások javarésze nyersfordítás a lap ján  készül. 
M ert nem  készülhetnek más m ódon, csak áttételeken keresztül. Mégis nagy értékek és kifeje
ződik bennük: ügye és gondja a hazai költészet legjelesebbjeinek, hogy szomszédaink haladó 
alkotásai a mi k u ltú rán k a t is gazdagítsák. Ennek megszervezése azonban nem  egyszerűen
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k iadói feladat. Az írószövetségek tám ogatása nélkülözhetetlen ezekben a vállalkozásokban. 
És kölcsönösséget is lehet javasolni. M ert van a b b an  méltányosság, hogy a kortárs-irodalom  
külföldi népszerűsítői, kortársaik  á lta l m aguk is népszerűsítettek legyenek. H a  az írószövetsé
gek válla lnák  és segítenék ilyen reprezentatív  gyűjtem ények kölcsönös elkészítését, a kiadók 
b izonyára  öröm m el fogadnák ezeket a javasla tokat.

A könyvkiadók á lta láb an  hívei a sorozatoknak. A sorozatokat többnyire gyűjtik az olvasók 
és a  k iadókat is á tgondo lt, rendszeres m unkára ösztönzi a periodikus m egjelenés. De érdemes 
az t is k iem elni, hogy a sorozatoknak nagy szerepe lehet abban , hogy szom szédaink irodalm a 
a v ilág irodalom  igaz arán y a ib an  jelenjék m eg. N álunk a „V ilág irodalom  Klasszikusai”  
sorozat önm agában  is sokat te tt  azért, hogy a régi torz arányok m egváltozzanak. Nem  tűlzás 
az t á llítan i, hogy ebben a sorozatban „av a ttu k ”  világirodalm i klasszikussá nálunk  O lbrachto t, 
C an k a rt, J iraseket, N eru d á t és m ásokat. A „M illió k  Könyve5’ kötetei között is sokan váltak 
népszerűvé és je len tek  m eg nagy példányszám ban olyan írók, akiknek m űveit nálunk  nem  
ta r to ttá k  szám on a huszadik század legjobbjai között. És ta lán  elérkezett m ár annak  is az 
ideje, hogy szomszédaink nagy  alkotásait egy sorozatba hozzuk össze. O lyan 15—20 kötetes 
gyű jtem ényt lehetne összeválogatni, am ely m egállná  a helyét a v ilágirodalom  jó l ism ert 
klasszikusai m ellett is.

5. 4 nyelvi, korlátok áttörése. Ism ert és nyom asztó körülm ény, hogy a szovjet és a ném et 
kollégáink kivételével a több i népi dem okratikus ország irodalm a a világ szám ára csak kis 
m értékben  hozzáférhető. Csak azok a m űvek kerü lhetnek  bele a világ k u ltú rá jának  eleven 
á ra m á b a , am elyek a nagy  világnyelvek egyikén m egjelennek. Irodalm aink  azonban  viszony
lag szűk nyelvterületen  fejlődnek és nyelvünk idegensége lényegében elszigeteli ku ltú ránkat 
is. K ülönösen  ránk , m agyarokra érvényes ez, de nem csak ránk. A világ ku lturális életének 
ism eretében , azt hiszem, nem  becsüljük tú l önm agunk értékeit, ha  m éltány ta lanu l szűknek 
ta rtju k  azokat a csato rnákat, am elyeken keresztül eredm ényeink közkinccsé válhatnak . Elé
gedetlenségünk érzése teljesen indokolt és az t a törekvésünket, hogy m inél jo b b an  áttörjük 
ezeket a korlátokat, nem  a szerénytelenség szüli. D e többről is szó van. K öztudom ású, hogy 
a v ilág  k u ltú rá jában  a szocialista országok irodalm a új tarta lm akat képvisel, a polgári kultúra 
dekadenciájával szem ben az em beri ta rta lm ak  igazá t, a hum ánum  m egújulását. Ezt nem  
mi valljuk  csupán, hanem  a polgári világ több  alkotója is. Ism eretesek ezzel kapcsolatban 
p é ldáu l S artre  m egállapításai. De nem  h a th a t a v ilágban  új ta rta lm ú  irodalm unk, ha a nyelvi 
kötelékek nem  oldódnak fel. A békés egymás m elle tt élés ideológiai aktivitása is megköveteli 
új értékeink  hatókörének kiszélesítését.

Je len n ek  meg könyveink a nyugati nyelveken, sőt az utóbbi időben még n ő tt is a számuk. 
V an n ak  jelen tős sikerek is, de az eredm ények gyakran  v itathatóak. A nyugati kiadók nem  kis 
része elsősorban azokat a m űveket keresi, am elyek nálunk  a „ legnyugatibbak” , am elyek a 
legkevésbé képviselik új irodalm unk  új szellem ét. Term észetesen m indannyian  a rra  törek
szünk, hogy befolyásoljuk ezt a folyam atot, de erőfeszítéseinket nem  m indig koronázza siker. 
M agunk  is adunk ki idegen nyelveken könyveket, de ez sem elég a helyes kép kialakításához. 
V an  m ég egy lehetőségünk, hogy igazi értékeink világnyelveken szólaljanak meg. De erről a 
lehetőségről keveset beszéltünk még eddig. A b a rá ti országok körében világnyelv az orosz és 
a ném et. És azok a m űvek, am elyek a Szovjetunióban és az N D K -ban  je lennek  m eg, lénye
gében kikerülnek a nyelvi bezártságból és a világ szám ára is hozzáférhetővé válnak.

Az elm ondottak  term észetesen nem  burkolt követeléseket ta rta lm aznak , hanem  egy ado tt 
helyzetre  hívják fel a figyelm et. A rra  a körülm ényre, hogy a ném etül és oroszul m egjelenő 
könyveink nem csak ezekbe a  b a rá ti országokba viszik el irodalm unkat, hanem  a világ nagy 
nyelv terü letére  is. T a lán  an n y it érdemes ezzel kapcsolatban m egállap ítan i, hogy az ebből 
adódó lehetőségeket m ég nem  használtuk ki eléggé. Irodalm aink kölcsönös m egism ertetése 
országainkban  közös fe ladat. De az em líte tt ado ttság  és lehetőség m ár nem  egyszerűen a 
kölcsönösség szférájába tartoz ik , hanem  az együttes erőfeszítés kívánalm ai közé.

K ét évtizedes közös m unka és az elért eredm ények indokolják, hogy irodalm aink  közös 
m egism ertetésével kapcso latban , a könyvkiadók szerepét figyelembe véve elsősorban a további 
lehetőségekről és a feladatokról beszéltünk. V aló igaz , hogy húsz év a la tt nagyon sokat és
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lényegeset te ttünk  irodalm i értékeink  közkinccsé tételében. De nem  kitaposott ú to n  haladunk. 
B aráti és új típusú állam közi kapcso lataink  előnyeit a m agunk  szám ára is, iro d a lm ain k  jobb  
megismertetése érdekében is hasznosítani, az együttm űködés legjobb form áit m egtaláln i 
lehetőségünk, de még nem  ado ttságunk . Lehet, hogy túlságosan is nagy az étvágyunk. De 
m ohóságunkat az okozza, hogy izgalm as feladat a fordítói és kiadói együttm űködés hatékony
ságát em elni, az új m ódszereket k u ta tn i. A szocialista országok irodalm ának kölcsönös meg
ismertetését viszi előre; ez pedig m indannyiunk  közös gond ja , és nemes törekvése.

S Ő T É R  IS T V Á N

Külföldieknek  —  Radnóti M iklósról *

1.

R adnóti egész életm űve elfér egy vékony kötetben, — és ez életm ű legszebb da rab ja i egy 
tömegsírból kerültek  elő, az exhum álás alkalm ával, a költő viharkabátjának zsebéből. Ez 
a tragikus életrajzi m ozzanat elég lehetne ahhoz, hogy R ad n ó ti sorsát, költészetét jellem ezze. 
De a mégoly m egrázó egyéni trag éd ia  sem szolgálhat p iedesztálu l a m űnek, s ha R adnó tit 
ma jelentős költőnek tartjuk , úgy nem  a m ártír-sors m ia tt, m elyben a m ásodik v ilágháború 
annyi á ldozatával osztozott.

Különös paradoxona a sorsnak: R adnótinak  át k e lle tt éln ie a m egaláztatottság és a kiszol- . 
gáltatottság szenvedéseit ahhoz, hogy legtisztább költői hang jára  ráta lá ljon , legfontosabb 
költői m ondanivalóját kifejezhesse. M ilyen könnyű lenne m indebből azt a keserű és cinikus 
té te lt k ialak ítan i, hogy lám , a fasizmus és az em bertelenség -  a tiszta, az igazi költészet 
dajkájává, jótevőjévé válhato tt. A Lager H eidem an keretlegénységét azonban m égsem  tek in t
hetjük a költészet m úzsáiként, — az ő szerepük, közrem űködésük s á lta lában , a  fasizmussal 
való találkozás, R adnó ti szám ára egyvalam it dön tö tt el csupán: annak szükségét, hogy az ő 
világuknak legnyom atékosabb költői cáfolatát m egterem tse. Akik olvasták R adnó tinak  
francia fordításban m egjelent költem ényeit, tudhatják , hogy ennek a cáfolatnak igen em beri, 
fölényes és m agasrendű lehetőségét választotta a költő. A L ágerben , titkon, önm aga szám ára, 
és a közöltetés, a nyilvánosság m inden  rem énye, sőt igénye nélkül született költem ényekben 
nyom át sem leljük a rem énytelenségnek, a kétségbeesésnek, — de ezek a költem ények nem  is 
azt a harcos, politikai hitvallást szólaltatják meg, mely az antifasizm us küzdelm eiben a méltó 
felelet egyik lehetőségét szo lgáltatta  volna a költő szám ára.

R adnóti a cáfolat, az ellentm ondás, az ellentétes költői látom ás egészen m ásféle lehetőségét 
választotta. A lagerbeli költem ények, sőt, a sírból e lőkerü lt versek, nem azt az In fernó t szólal
tatják  meg, m elyben a költő utolsó esztendeje e lte lt, hanem  a felesége irá n ti szerelm et, az 
otthon képeit, a budai hegyoldal gyüm ölcskertjeit, a költőbarátokkal, bo rospohár m ellett 
töltött estéket, a m ajálisokat, a  tiszta és természetes öröm  képeit. A töm egsírból előkerült 
versek között van  négy rövid költem ény, m elyeket R ad n ó ti Razglednicáknak  (levelezőlap) 
nevezett. E különösen tragikus körülm ények közt keletkezett költemények egyike a szerelem 
fényességét á llítja  szembe a háborúval, a második az égő házak közt b irk an y á já t legeltető 
pásztorleányka képére fordítja figyelmét, és csak a h a rm ad ik  és negyedik Razglednica szó
la lta tja  meg a halá l borzalm át, így, az utolsó a tarkonlövetés je lenetét, alig egy h é tte l tulajdon 
halála elő tt, előre látva azt, am i vele m agával tö rténni fog. M eglepő és félelm etes az az objek
tív, naplószerű szűkszavúság, m ellyel R adnóti ezt a je len e te t -  szomszédja kivégzését — 
elm ondja.
k.

* Előadás a  párisi Radnóti-emlékünnepségen, 1964. novem berében.
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K ülönös költészet születik teh á t R adnótinak  ebben  az utolsó, és kínok között is legtisztul- 
tabb korszakában . H a idillen nem  valam i érzelmes já té k o t értünk, -  hanem  igazi m egnyug
vást, k itisz tu ltságo t, a lélek m ély öröm ét, a fölismerés vigaszát és erejét, az erkölcs em beries
ségét: úgy  R adnó tinak  a L ager Infernójában szü letett költészetét, -  idilli költészetnek nevez
hetjük. M en n y ire  könnyű le tt volna idillbe m enekülni a második v ilágháború  elől: védett 
körülm ények között. De R ad n ó ti idilljének költői é rte lm é t és erejét épp az ad ja  m eg, hogy a 
teljes k iszo lgáltato ttság , az á ldozatu l vetettség á llap o táb an  született m eg. A Lager Heide- 
m annal szem befordítva derü lhe t csak ki ennek az id illnek  tartalm a és értéke. Ez az idill 
cáfolat is v o lt, lázadás is: a költői nagyság itt abban  m utatkozik  meg, és abb ó l is ered, hogy 
az á ld o za t n e m  fogadja el az t, am it rákényszerítenek. Legalább akkora értéke van ennek az 
ellenszegülésnek, m int a fegyveres harcnak: ebben a küzdelem ben a költészeté a végső szó, 
és a gyilkosok akkor szenvedik igazi vereségüket, am ikor végrehajtják a gyilkosságot. R adnóti 
költői te tté b e n , a maga sajátos idilljének m egalkotásával, megvalósul a szabadság: ez a rab  
szabadabb le t t ,  m int őrei, m éghozzá nem  az álom , nem  a képzelet olcsón vásárolható  sza
badságával, hanem  azzal, hogy boldogabb m últjá t je le n n é  tudta em elni, a benne élő tisztább 
és jobb  v ilág  érvényét ki tu d ta  kényszeríteni a köréje záródó  borzalom ellenében , és olyasmit 
választott m ag án ak , am it ellenségei tőle is, az egész v ilág tó l is, el akartak  venni. N em  elefánt
csont-tornyot ép íte tt ezzel m agának , hanem  igazi to rn y o t, bástyát, a tö re tlen  lélek erődjét. 
Ezt a to rn y o t, ezt az erődöt más néven: költészetnek nevezzük. A költészet akkor igazán 
érdemes tu la jd o n  nevére, ha a to rony , az erőd kikezdhetetlenségével b írhat.

R adnó ti M iklóst, a Lager H eidem an drótsövényei között, m agyarabbnak érzem , m int 
bárm elyik költő-kortársát; a haza képe, az o tthon , a m agyar táj látom ása: ebben az idő
pontban sen k in é l sem oly éles, és élő, m int őnála. A háború  em bertelen  közönyét sem 
élték á t n á la  m élyebben: Nem tudhatom című költem ényében leginkább az fáj neki, hogy a 
bombázó k ö te lék , mely pedig az ő sorsáért is harcol, csak térképnek lá tja  az t az országot, 
mely neki a  személyes o tthon t, az otthonos népet, és a költőelődök földjét je len ti. R adnóti 
Miklós kö ltő ileg  vissza tud ta  szerezni m agának m in d az t, am it el akartak  venni tőle: em ber
ségét ép p ú g y , m in t m agyarságát. Ez a visszaszerzés, — többet mondok: ez a m egóvás, sőt, 
ez az ú jra  te rem tés: a legnagyobb em beri tettek közé tartozo tt, 1944-ben. Ez a te tt avatta  
őt igazán n a g y  költővé.

Ha id á ig  e lju to tt: nem  a véletlen  jóvoltából ju to t t  el. Ú tja nem  szükségképp vezetett 
ehhez a m agasla thoz , -  de ez az ú t nem  is volt h íján  e m agaslat ígéretének, lehetőségének. 
Annyi b izonyos, hogy R adnó ti költői pályája sok m in d en t foglal m agában  a harm incas
negyvenes évek m agyar és európai lírá jának  kezdem ényeiből. Ezek a kezdem ények sok m in
dent m eg érte tn ek  velünk az utolsó korszak nagy eredm ényeiből, s mégsem m agyarázzák meg 
teljesen m in d a z t, ami R adnó tinak  ebben a korszakában megvalósult.

2.

Radnóti M iklós 1909-ben szü le te tt Budapesten, tan u lm án y a it a szegedi egyetem en végezte, 
s ennek az egyetem nek élete azért érdem li meg most figyelm ünket, mivel az o tt érvényesülő 
irodalmi és p o litika i irányzatok lényegesen k iha to ttak  R adnó ti költészetének alakulására. 
M agyarországnak ez a m ásodik legnagyobb városa, az Alföld mélyén, a T isza partján : 
egészen m ásféle világot ism ertet meg R adnótival, m in t am inőben Budapesten élt. Szeged 
egyike a zo k n ak  a nagy, m agyar parasztvárosoknak, m elyeknek polgárosodása a XVIIT. 
században in d u l t  meg, és épp a kapitalizm us kifejlődése idején  m aradt félbe. Ez a város kissé 
a régi M agyarország  jelképe lehetne: m odern belváros, a  századvég építészeti stílusában; 
kecses tiszai h íd , melyet Eiffel ép íte tt; a város szívében korszerűen felszerelt egyetem i labo
ratórium ok (az egyetem egyik biokém ikusát N obel-díjjal tün te tték  ki); a bölcsészettudom ányi 
karon n em zetközi nevű tanárok  tan ítan ak  (a m atem atika i tanszék vezetője P au l Valéryvel 
levelez). A városban  életvidám  nép  lakik, mely büszke konyhájára, és a m agyar szakács- 
könyvek k ü lö n  is felsorolják a szegedi étel-specialitásokat. Festőiek a vásárok, m elyeket a 
főtéren és a  kö ru takon  ta rtan ak , — a külső parasztvárosrészek azonban m agukba zárkózott 
életet élnek, ősi szokásokat, babonáka t őriznek; az Alsóváros lakósai csak egym ás között háza
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sódnak, s ha  m egállunk ennek a p arasz ti városrésznek gótikus tem plom a elő tt, elhisszük azt 
a m ondát, hogy a X V I. századi m agyar parasztháború  vezérének, az eleven megégetett 
Dózsa G yörgynek fejét itt tem ették el, — és az is eszünkbe ju t ,  hogy a X V III . században a 
várost boszorkányperek, boszorkányégetések tarto tták  nyugtalanságban . És messze, a város 
körül, a pusztákon, a tanyákon olyan agrárpro letariátus él, m elynek nyom oráról a legnagyobb 
m agyar novellisták egyike, T öm örkény  István nyújto tt líra ian  m eghato tt képet a  század
végen.

E bben a  környezetben R adnó ti M iklós érzékenysége éppúgy kifinom odik a szociális kér
dések, m in t a falusi M agyarország sajátságai, archaikus szépsége irán t. Az egyetem en hallott 
előadások viszont kifejlesztik fogékonyságát két ellentétes irányban  is: az an tik  la tin  költészet, 
— és a legm odernebb francia líra  irá n t. Úgy is m ondhatnók , hogy R ad n ó tin ak  két költői 
m intaképe van: H oratius és A pollinaire . Legkedvesebb szegedi professzora: Sík Sándor, a 
m agyar katolikus líra egyik legrokonszenvesebb alakja, p iarista  szerzetes. A szegedi egye
tem nek volt azonban hallgatója kevéssel R adnóti M iklós előtt JózsefA ttila  is, a leg
nagyobb m agyar forradalm i költő. Ezeket az életrajzi körülm ényeket szám on kell tartanunk 
ahhoz, hogy megérthessük azt a szellem i éghajlatot, m elyben R adnó ti költészete kibon
takozott.

Utolsó éveinek költem ényeiben tisz tán  és összhangzóan jelentkeznek azok az  irodalm i és 
eszmei irányzatok , melyekkel élete során találkozott. M egtaláljuk ezekben a költeményekben 
az an tik izáló  előadás egy letisztu lt m ódját, s m egtaláljuk A pollinaire örökségét, sőt a folklór
szerű tém ák nyom ait is. De m indezek az elemek R adnó ti korai költészetében meglehetősen 
diszparát m ódon, m int különböző költői hangnem ek kísérletei je len tkeztek , s nemegyszer 
m odorként is hatottak. R adnó ti előbb em lített, utolsó korszakát egész k o rább i költészetével 
összehasonlítva: a kettő között igen lényeges minőségi különbséget lá tha tunk .

Az archaikus, folklór-jellegű tém a és hangnem  keresése a fiatal R ad n ó tin á l ugyanabból 
az igényből fakadt, m int az a n tik  form ákhoz való visszatérés vágya is. Első korszakának 
költem ényeiben ez az antikizáló ízlés m a m ár elavult m odornak h a t, -  utolsó költem ényeiben, 
így a Hetedik eclogában viszont o lyan  eljárásnak, mely a form a klasszikus tisztaságának segít
ségével a koncentrációs tábor kafkai abszurditását m éginkább kiemeli. R ad n ó ti m indig haj
lo tt a klasszicizálásra, -  de klasszikussá csak utolsó költem ényeiben vált. E költemények 
arányainak  teljessége a helyenkénti klasszikus form ától függetlenül jö tt  lé tre , vagyis ez ará 
nyok klasszikus teljességét az a n tik  form a éppúgy elősegítette helyenként, m in t az apolli- 
naire-i.

A harm incas évek, m elyekben R ad n ó ti költői pályafutása m egkezdődik (első kötete épp 
1930-ban je len ik  meg), M agyarországon meghozzák a szakítást a húszas évek expresszioniz- 
m usával. E  korszak egész m agyar költészetét az egyszerű és zá rt form ák keresése jellemzi. 
Ú jból m in tává  válik a népköltészet, — erre többek között Illyés G yula lírá ja  szolgál példával. 
Az elfordulás az expresszionizm ustól: elfordulást je len t a ném et költészettől is, melynek 
hatása a húszas években igen erős volt M agyarországon. Az új m in tá t, a harm incas évek 
vége felé, Apollinaireiben ta lá lja  m eg a fiatal nem zedék, s R adnó ti, Vas Istvánnal együtt, 
1940-ben ad ja majd ki az első m agyar Apollinaire-fordításokat.

Az expresszionizmussal szakító, egyszerű és zárt form ákat kereső új költészet azonban nem 
csak a népköltészetben ta lá lha t táp lálékot, hanem  az an tik  költészetben is. R adnótinak az 
antik izálás irán ti tájékozódását két szellemi irányzat is előm ozdította. R ad n ó ti ugyanis az 
antikosságban: az archaikus je lleg e t kereste, -  s nem  egy költem ényében, m elyek a Szegeden 
m egism ert paraszti világ archaikus je llegét érzékeltetik: az an tik  form ákhoz, m in t archaiku
sakhoz fordult. Ebben a törekvésben, paradox m ódon: Bartók zenéje ad o tt szám ára ösztön
zést. Bartóknál természetesen nyom a sincs klasszicizálásnak, de annál erősebb az archaikus 
elemek keresése. Bartók m űveiben m aga a parasztzene is archaikus elem ként jelenik meg. 
U gyanilyen archaikus elem R ad n ó tin á l: az antikizáló form a. De am i sikerü lt Bartóknak a 
zenében, az a költészetben nem  já r t  eredm énnyel; archaikus jelleget csak a népköltészeti 
form ák tud tak  létrehozni a m agyar lírában.

Bartók nevét azért em líthetjük , mivel az ő világnézetében az archaikus, paraszti világhoz 
való kapcsolódás: a tisztaság egyetlen forrásának felfedezése volt. A Cantata profanában vall 
erről, m elynek szarvassá á ta lak u lt ifja i nem  térnek többé vissza az apai h ázba , m ert agancsuk
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az a jtó n  b e  nem  férhet, s a jkuk  sem  iszik többet em beri kéz a lko tta  pohárbó l, csak tiszta 
forrásból. A  Cantata profana B artók jának  szemlélete a  m ásodik v ilágháború  előtti korszak 
m agyar költészetének és m űvészetének egy részére is je llem ző. Azok a  fiatalok, akikkel sze
gedi év e ib en  oly szoros bará tság o t a lak íto tt ki R adnó ti: Bartók és K odály  nyom án fordultak 
a folklór a rchaikus világához, -  a  parasztm esékhez, a régi foglalkozások munkaeszközeihez, 
m elyekben a  népművészet fe ledésbe merülő esztétikum ának utolsó nyom ait keresték. Az 
archaikusság  nosztalgiája vezeti el R ad n ó tit a néger költészethez is, m elynek ugyancsak első 
fordító ja M agyarországon. E z t a  Cantata profana-h an g u la to t, az archaikusnak  ezt a szomját 
növelte m ég  az ókortudom ányok fellendülése a harm incas évek M agyarországon, valam int 
F robenius m űveinek rendkívüli h a tá sa , illetve a nép ra jz tudom ány  am az új irányzatának  
k ia laku lása , m ely a magyar népköltészetet a világköltészet tém áinak  rendszerével szembe
sítette.

3.

Ha lem érjü k  m a annak a széleskörű szellemi m ozgalom nak eredm ényeit, m elynek R adnóti 
is részese v o lt, azt kell m ondanunk , hogy ezek az eredm ények töredékesek voltak, s inkább 
kuriózum os jellegűek m arad tak . A Cantata profana egy nagy  életm ű fontos állom ása, de 
Bartók é p p o ly  erőteljesen h a lad  tú l a  folklóron, m in t am ily  m akacsul ragaszkodik is m ind
végig a n n a k  bizonyos elemeihez. A  parasztzene Bartók szám ára a m indenkori kiinduló pont, 
de -  m ag a  a  bartóki zene messzire j u t  a parasztzenétől, s m ég csak nem  is archaikus jellegű. 
Bartók sz á m á ra  a paraszti zenekincs csak az elem entáris erők és érzelm ek, a legősibb emberi 
és te rm észeti jelképek, helyzetek fe ltá rásá t segíti elő — s a  cél elértével az eszköz m ásodren
dűvé v á lik . A  lírában sem m arad  egyeduralkodó a p rim itív , népköltészeti form a: Illyés egy 
m erőben in te llek tuális  költészet m egterem tésére használja ezt föl. Azok, akik m egragadnak 
a fo lk ló rban , végül különcökké v á ln ak . De az antik izálás még ennyi eredm énnyel sem já r : 
leglelkesebb hívei maguk is v isszarettennek  később az ifjúkori divat bőbeszédűségétől, ál
e leganciájátó l. M indehhez még hozzá  kell tennem , hogy az an tik  versform ák divatja a h ar
mincas évek  elején nem egyszer üg y e tlen  kísérlet volt a r ra , hogy a m agyar avantgardizm us 
leg jelen tősebb  költőjének, K assák Lajosnak szabadverseit kötött form ában megismételjék; 
ennek a d iv a tn a k  tehát kétszeresen is epigon-jellege volt.

A fia ta l R a d n ó ti tehát egy o lyan  költő i irányzattal azonosíto tta  m agát, m ely csakham ar 
zsákutcának bizonyult. Ismét csak a z t kell m ondanunk, hogy ha  meg nem  írja utolsó verseit, 
korai k o rszak á t csak egy m odor kifejezőjének tekinthetnők. De az utolsó korszakban ez a 
modor v a ló d i értelm et nyer: a L ag e r Heidem an képével szem beszegezett id ill költői meg
jelenítését d ö n tő e n  segítette elő az  an tik izá ló  technika m aradék ta lan  birtoklása.

R adnó ti M iklós nemcsak új költői hangnem et -  helyenként ta lán  inkább : m odort -  alakít 
ki Szegeden, d e  találkozik itt azokkal a  szociális feszültségekkel is, melyek anny ira  jellemzik 
a m ásodik v ilágháború  előtti M agyarországot. Fontosnak érezhetjük az t a körülm ényt, 
hogy R a d n ó ti  rendszeresen ta r to tt  e lőadásokat a szegedi m unkásoknak, já r t  a tanyákra, tehát 
azok közé a z  értelmiségiek közé ta r to z o tt, akik felelősnek érezték m agukat egy elviselhetetlen 
társadalm i h e ly ze t m egváltoztatásáért, vagy legalábbis e helyzet feltárásáért.

A h a rm in cas  évek elejének gazdaság i világválsága különösen nyom asztóan érezteti hatását 
M agyarországon; az osztályviszonyok kiéleződnek és a költészet, a tudom ány nem  tud hall
gatni a lakosság  túlnyomó részének nyom oráról. A harm incas évek elején M agyarországon 
előtérbe k e rü ln e k  a szociális tém ák , és néhány jelentős irodalm i m ű születik meg az ipari, 
de főként a z  agrárproletariátus he lyzetérő l, életéről. E  m űvek sorában m a m ár klasszikus 
érvényű a lk o tásn ak  tekintjük Illyés G yu la  Puszták népe cím ű könyvét. Valóságos szociográfiai 
mozgalom in d u l meg az irodalom ban ; fel kell fedezni az országot, m ert annak  valódi viszo
nyairól m it sem  tu d  a közvélemény. A harm incas évek elejének m agyar szociográfiai mozgalma 
sokban em lék ez te t a mai brazil érte lm iség  olyan törekvéseire, m elyeknek egyik jellegzetes 
képviselőjét Jo su é  de Gastróban lá th a tju k . De míg a b razil m ozgalom nak inkább  szociológiai, 
statisztikai, tudom ányos -  addig a  m ag y a r mozgalomnak in k áb b  irodalm i, sőt költői jellege 
volt.
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4.

Amennyire fontos szám ontartanunk R adnó ti fejlődésében az ilyenfajta hatásokat, annyira 
túloznánk, ha nagyjelentőségű forradalm i lírá t akarnánk  lá tn i a hatások nyom án született 
R adnóti-költem ényekben. A szociális problém ák tudatosodása, a forradalm i m ozgalom m al 
kialakuló kapcsolatok R adnótinál elsősorban nem  „d irek t”  m ódon éreztetik h a tá su k a t, hanem  
inkább közvetetten m űködnek közre annak  a m agatartásnak  kialakulásában; m ely  utolsó 
korszakának költészetét létrehozta A baloldaliságnak sokféle változata lehetséges a  költészet
ben; a haladó  világnézet nem  szükségképp igényel harcos hangú verseket, s az m ég a „leg
halkabb”  a „ leg p riv á tab b ”  szerelmi kötészetben i s m egnyilatkozhatik . Persze ez éppen  nem 
azt je len ti, hogy teljességgel közömbös, miféle v ilágnézetet vall a költő. R ad n ó tin ak  is épp 
am a m egpróbáltatások közt volt szüksége a haladó  világnézetből, a m unkásm ozgalom ból, 
a kom m unista eszmékből fakadó erkölcsi erőre, — m elyek reá vártak.

Em iatt is kell fontosnak éreznünk azt a felszabadító hatást, m elyet rövid, 1937-es párizsi 
tartózkodása hozott meg szám ára. A spanyol po lgárháború  korszaka mély nyom ot hagy 
költészetében, s a m agyar antifasiszta líra legszebb d a rab ja it term i nála. R adnó ti antifasiszta 
verseinek em beri és erkölcsi értékét csak növeli az, hogy M agyarország ekkor m á r m aga is a 
fasizálódás ú tjá ra  lépett. Ezzel a folyam attal szem benállt a m agyar értelmiség leg jobb  része, 
mely term észetszerűleg csak közvetett m ódon tag ad h a tta  a fasizmust. De ebből a közvetett
ségből nagy szellem i erő is fakadt. A m agyar értelm iség antifasizm usának m ódszerét az je lle 
mezte, hogy a fasizmuséval ellentétes erkölcsi és m űvészeti eszményeket képviselt; vulgarizálás 
lenne azt á llítan i, hogy a fasizmus ellen csak program okkal, jelszavakkal, vagy esetleg tűz
fegyverekkel lehete tt volna hathatósan harcolni. A fasizmus olyan ragályos betegség volt 
mely széles töm egeket fertőzhetett volna meg. Az em beri tu da to t im m unizáln i a fertőzéssel 
szemben, a lelkeket m ár jóelőre megóvni a ttó l, hogy rossz hajlam oknak engedve, hajlam osakká 
váljanak a fasizm us szemléletének befogadására, vagy ak ár m egm aradjanak a bűnös közöm
bösségben, a cinkos kényelmességben. A fasizálódás árjával szemben úszni, a m egtévedt 
közvélemény nyom ásának nem  engedni, a hum anizm us eszméit megőrizni — m indez nem 
lebecsülendő hivatás és feladat. Nem  lebecsülendő az a költői program , mely az ilyen szembe
szegülést tek in ti a legfontosabbnak, s mely a fasizmuséval ellentétes életeszm ényt, emberiessé
get h irdet. M árpedig  ilyen volt az a program , mely R adnó ti költészetében, a harm incas évek 
vége felé, tudatosan  megvalósult. R adnóti egy olyan szellemi front tagjává válik , m elyben a 
m agyar m űvészek, írók , tudósok közül kom m unistákat éppúgy találunk, m in t katolikusokat, 
vallásosokat éppúgy, m in t ateistákat. És am i a legfontosabb: kevés kivétellel a m ag y ar szellemi 
élet színe-java foglal helyet az antifasiszta frontban. V annak , akik lebecsülik ezt a  fron to t, ezt 
az erőt, m ivel az katonai erővé, politikai m ozgalom m á nem  válhatott. Bizonyos, hogy költők, 
történészek és zeneszerzők nem  tudták  feltartóztatn i H itle r hadigépezetét, nem  tu d ták  meg
változtatn i H orth y  korm ányának döntéseit. De nélkülük nagyobb és talán  jóvátehete tlenebb  

'  m értékben következett volna be m indaz, am ire a fasizmus törekedett: az ország lezüllése, 
az em beri tu d a to k  dem oralizálódása.

R adnóti költészetének lényeges eleme volt az antitfasiszta szemlélet, de ez a tényező is 
bonyolult m ódon érvényesült nála. A harm incas évek végétől kezdve a halál válik  R adnóti 
lírájának legfőbb tém ájává, m iként azt legtöm örebben a Járkálj fsak halálraítélt . . . kifejezi. 
A halál érzésének, a halálvárásának valóságos ciklusa alakul ki a költő utolsó verseiben; ha 
korai korszakában a halál tém ája legfeljebb csak költői kacérkodásként m erül fel n á la , később 
ez a tém a nyom asztó egyeduralm at nyer. A m űfordító R adnó tinál A pollinaire m ellé most 
sorakozik fel H ölderlin  és Georg T rakl, nyer sajátos értelm et Chénier, míg V aléry  L arbaud  
Orient-expressze egy nem zedék beteljesületlen vágyainak jelképévá válik. M ég L a Fontaine- 
fordításai is átszíneződnek: a klasszikus szöveg semleges derűje és bája m ögé egy-egy utalás 
szándékolt pontatlanságával csempészi be a m aga halál-tem atikáját, mely m akacs következe
tességgel bukkan  fel m inden írásában. Szerelmi költem ényeiben nem  a trisztáni h a lá l m ám ora 
szólal m eg, hanem  a hideg tárgyilagossággal várt fejlem ény -  a halál, m int a kor, és a korban 
elfoglalt személyes helyzet szükségszerű logikus következm énye. A halál-tém a ily  higgadt, 
ily szenvtelen je len lé te  mentes m inden rom antikátó l, de m indenfajta sztoicizm ustól is. Nem 
a halál filozófiája ez, de még csak nem  is a költészete: R adnó tinál a halál egy egész korszak

2*
19



legfőbb jellem zője -  a költő  úgy konstatálja ezt a  tén y t, ahogyan valam ikor egy tá ja t, egy 
é rze lm et ism ert föl. A halá l, m in t a költői felismerés legfőbb tárgya: íme, R adnó ti legpontosabb 
vallom ása tulajdon koráról. Elfogadás-e ez? Engedelm es beleilleszkedés a sorsba, melyet a 
fasizm us szánt neki? V agy ta lán  elébeszaladás e sorsnak, félelemtől h a jto tt, szorongástól 
k ikényszeríte tt azonosulás az  á ldozat szerepével?

R a d n ó ti  nem  a halálfélelm et szólaltatja m eg, h an em  a halál tényét -  egész költészete: 
ism erkedés a halállal, barátkozás, m indennapos együttélés vele. Egyetlen korszakából h iány
zik csak a halál-tem atika: az utolsóból. Sőt, a sírba  m agával vitt versekből még az utolsó 
Razglednica is az életbe visszatérés mégoly m egalázó és kegyetlen gesztusával végződik. 
R ad n ó ti halálköltészete végetér a haláltáborban.

A L a g e r  H eidem anban m in th a  újra kezdődnék éle te . Az Erőltetett mene* olyan in tenzíven 
fejezi ki az  életet, az öröm öt, a  békét, a harm óniá t, m in t egyik sem, korábbi költem ényei 
közül. A felületes szemlélő a z t h ihetné, hogy a ha lá ltó l valam ikor annyit „ re tteg ő ”  R adnó ti 
most végre  felfedezi az „ é le t értelm ét” . V alójában m i is történt a Járkál] csak halálraítélt 
(1936) és az Erőltetett menet (1944. szeptember 15.) között?

U to lsó  hónapjaiban, m elyek költészetének csúcsára em elték, R adnóti leszám olt azokkal a 
csodákkal, melyek valam ikor ő t és nemzedékét foglalkoztatták , és életének m inden  erő tar
ta lékát összefogva, csak ö n m ag ára  hagyatva, m integy újból felépítette énjét, újból m egterem 
te tte  költészetét, ö n m ag án ak  ez az újjáépítése, ú jjá terem tése olyan nagy em beri te tt  volt, olyan 
nagy erkölcsi vállalkozás, hogy szükségképp nagy költészetnek kellett fakadnia belőle. M on
d o ttam  m á r , hogy az utolsó hónapok R adnótiját: szabadnak  érzem -  csak szabad em ber 
h o z h a to tt lé tre  olyan költészetet, m in t am inőt az 6 u to lsó  versei képviselnek.

Ez az  újjászületett tu d a t sérthetetlenné vált a borzalom m al, sőt, a halá lla l szemben. 
Bizonyos értelem ben túl is ju to t t  a halálon: an n y ira  bizonyossá vált bekövetkeztében, hogy 
úgy é lt to v áb b , m intha az m áris beteljesedett volna ra jta . Ez az állapot ny ith a tta  meg költé
szetének új kapuit is. Az ú jjáa laku lás azt is je le n te tte , hogy lehullott róla m inden felesleges, 
de m e g m a ra d t minden lényeges -  akár emlék, ak á r tapasz ta la t, am i csak életében táp lá lta . 
S zám ára  is tudatos lehete tt ez az átalakulás, m ert Levél a hitveshez cím ű költem ényében ezt 
a m ély é rte lm ű  sort találjuk: „valóság voltál, álom lettél újra” . Egész életére érvényessé vált az 
a m o n d a t.

N em  az  idő  választotta el add ig i életétől; az 6 A la recherche-je tehá t másféle értelm ű 
volt m in t  azoké, akik szívükben és képzeletükben in d u ltak  ú tra tegnapjuk felé. A m itől ő 
e lszakad t, az  nem  a tegnap  v o lt, hanem  a je len  -  elszakadása nem  időben tö rtén t, hanem  
térben , te s tb en , ön tudatban . D e ez az elszakadás egyszeriben felelevenítette szám ára m indazt, 
am i n e k i va lah a  erőt ado tt: szerelm e im m ár új szerelem m é vált, és m élyebben, m egragadób- 
ban tu d o tt  ró la szólni, m in t első szerelmes verseiben. B ám ulatos költői tudása nem  volt többé 
teher a szám ára  -  a form a m ellé  nem  kellett ih le te t keresnie: egész lénye, puszta létezése 
ragyogó, megsemmisítő dacolás vo lt a form átlansággal. V ilágnézete, antifasiszta meggyőző
dése o ly  m ódon  ju to tt most é rvényre , mely egyéniségének, véralkatának leg inkább  megfelelt: 
erkölcsi erejének  összefogásával, sérthetetlenségének m egterem tésével, új költőiségének létre
hozásával a ra tta  ő a m aga kü lön  d iadalá t a fasizm us felett. A költészet d iad a la  volt ez — s 
éppen e z é r t bizonyos érte lem ben  maradandóbb érvényű ak á r a katonai d iad a ln á l is. Amilyen 
keveset szám íto tt ez a d iad a l az ő, még hátralevő éle tében : oly sokat szám ít m a, s szám ít a 
jövőben  is. K i lehetett akkor sérthetetlenebb ennél a halálraíté lt költőnél? ő t  m agát is 
„ h a lá lra íté ltn e k ”  inkább csak az  1936-os költem ény m egírása idején érezzük.

R a d n ó ti  Miklós azért vá lt n ag y  költővé, mivel é le tének  legnagyobb érzelm i tapaszta la tai, 
m űveltsége, világnézete és erkölcse segítségével ugyan , de teljes m agára u ta ltságban , önnön 
erejére h ag y a tv a : m egm entette  m agában  az em bert. O ly an  időpontban m entette  m eg, m időn 
az élő em beriség  egy jelentős része önm agában is, m ásban  is: az em bert ak a rta  elveszteni. 
Persze, az  em ber elveszhet m ásféleképp is, másféle történelm i körülm ények közt is, m int 
am inők lé té t abban a korban  fenyegették. M egm enten i, újból m egtalálni az em bert, akár 
tragikus és m egalázó, akár parad icsom ian  gond talan  viszonyok között: ez az egyedül m éltó 
költői válla lkozás, és ennek p é ld á jáé rt talán m inden  népek költőinek erdem es e húsz éve 
ha lo tt, m ag y a r költőhöz fordulniok.
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M AJOR MÁTÉ

Foto- és építőművészet

Foto és építészet, ez volt a kiállítás cím e, melyet a M agyar Építőm űvészek Szövetségének szék
házában , 1964. október 23-a és novem ber 11-e között — teh á t tizenkilenc nap  a la tt  —, csak
nem  hatezren  tekintettek  meg. Soha ennyi érdeklődő m ég nem  fordult meg a Szövetség vala
mely kiállításán , legalábbis nap i á tlagban , ilyen rövid időn belül nem.

A rendkívüli vonzást elsősorban kétségtelenül m aga a  k iá llíto tt remek fotóanyag okozta, 
de alighanem  a kiállító személye is. Előbb róla m ondanék egy és mást.

Lucien Hervé M agyarországon, m agyar névvel szü letett 1910-ben. Iskoláit Pesten já r ta , 
kultúrája m agyar alapozású. T izenkilenc éves korában — 1929-ben — hagyja el h azá já t -  m int 
annyian  a b b an  az időben. Nehéz sors, forgandó szerencse osztályrésze, am íg gyökeret tud 
verni új h azájában , F ranciaországban. Hol banktisztviselő, hol -  szabászatban — m odell
készítő, hol ügynök, festő- és m ázoló, hol számvevő, titk á r , újságíró, egyszer n a p ila p  aligaz
gatója, másszor idegenek vezetője, s tán  maga sem em lékszik: mi m indennel próbálkozott 
még? A m űvészet, a művésszé-válás ösztönös, tudatos hajtóereje , kora ifjúsága ó ta sarkallja. 
Ekkor még a m uzsikában vélte művészi hivatását m eg találn i. A második v ilágháború  idején 
ném et fogolytáborban kezd rajzo ln i, szökése u tán  pedig  festeni. Amikor tehát — 1947-ben -  
lá togatóba hazajön, m int festő m utatkozik be, ha jó l tudom , a lebontott N em zeti Szalonnal 
szem közt, akkor létezett kisgalériában (még a neve sem ju t  eszembe), hogy m ivel és milyen 
sikerrel: sa já t, korabeli, folyóirataim ból nem  tud tam  kinyom ozni.

Csak ezután  — 1948-ban — kezd fotografálással foglalkozni, s -  úgy látszik -  ebben  talál rá 
a m űvészet am a ágára, m elyet csinálnia kell. Képességei meglepő gyorsasággal bontakoznak 
ki, úgy, hogy m ár a következő évben -  1949-ben — levelet kap l e  Corb^siertől, m elyben ezt 
írja: „ ö n n e k  építész lelke van” . íg y  lesz a m odern építészet egyik kezdem ényezőjének, s 
eddig legnagyobb m esterének „ h á z i’5 fotográfusa, m űveinek legkiválóbb fo to-interpretálója. 
Azóta — term észetesen — m ár nem csak neki dolgozik. M egbízásokat kap az U N E SC O -tól, 
a Louvre-tól (legutóbb három száz szíriai, koraközépkori romváros em lékeit fotografálja a 
m úzeum nak), bel- és külföldi kiadóktól (pár éve je le n t m eg, francia k iadású , gyönyörű 
a lbum ban , a középkori cisztercita kolostorokról fo tografált gyűjtem énye; most készül -  spanyol 
kiadó m egbízásából -  könyve az Escorialról, m elynek néhány  ragyogó ,,illu sztráció” -ját e 
kiállításon is b em utatta), és m egbízatásukban já rja  a világot. Eljut Európa szin te m inden 
országába, A ngliába, F inn- és Görögországba, H o llan d iáb a , Olasz- és Spanyolországba, 
Svájcba — Ázsiában In d iáb a , Irán b a , Ja p á n b a , K am bodzsába, Pakisztánba, Szíriába, 
Törökországba -  a két A m erikában az Amerikai Egyesült Á llam okba, B razíliába, M exikóba, 
Peruba stb ., stb. s m indenünnen  nemcsak e m egbízásokra, hanem  a m aga kutató-alkotó 
kedvére készített felvételek (bár ezek aligha választhatók el egymástól) százaival és százaival 
tér meg. K özülük válogatta  össze ezt a kiállítást.

M ielőtt azonban ez alko tásokat és együttesüket, ha csak röviden is, m é lta tn ám  -  úgy 
érzem  — még valam it el kell m ondanom  Lucien H ervé-ről. O lyan valam it, am inek  elhallga
tása ta lán  félreértésekre adna  okot. Külföldre kerü lt m űvészeink általában m eg tartják  m agyar 
nevüket, v ilághírű fotóművészeink is, m int például, az ugyancsak „francia”  Brassai is. Lucien 
H ervé azonban  nevét az illegalitás keresztelőjében, m agátó l a Francia K om m unista  Párttól 
kap ta , koncentrációs tábo rban , szökésben, bujkálásban viselte, és a náci megszállók elleni 
küzdelm ekben fedte-védte m agát vele. M egtartása, m a is vállalása e névnek te h á t nem  jelen t 
m ást, m in t azoknak a h iteknek, meggyőződéseknek, céloknak m egtartását és továbbra is 
vállalását, melyek akkor az újrakeresztelést parancso lóan  szükségessé tették . A m ikor tehát 
Lucien H ervét a kitűnő m űvészt tekintjük, Lucien H ervét a haladás em beré t is világosan 
lá tnunk  kell. Éppen az ellenállásban szerzett, s azó ta  a fotografálásban ism ertté  te tt név 
szim bolizálja legfélreérthetetlenebbül a művészet és a progresszivitás szé tbon tha ta tlan  -  és 
kölcsönhatásos — egységét.
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L u c ie n  H ervé fotoalkotásaiban is ez az egység nyilatkozik meg. A valóság-látvány leg
kisebb részletében is a szépséget keresi, s ku tatóm unkájában  új szépségekre ta lá l. És a szép
séget m in d ig  az em berért, a szépségben m indig az em bert kutatja, még akkor is, ha -  m int 
m aga m o n d ja  -  épület-, sőt többny ire  épületrészlet-fotóin, m int „m otívum ” , s m in t lépték, 
ritkán  v a n  figurájában is je len  az em ber. Éspedig azé rt nincs lá tha tón , m ert -  szerinte -  az 
ép ítészetben  -  az épületben, an n a k  legkisebb részletében is -  m indenképp benne van , lá tha ta t
lanu l is. C sak éppen tudni kell m eglátta tn i az em b ert m indenben, am i keze alól kikerült, 
az ép ítésze tb en  -  az épületben, legkisebb részletében — is, s a m egláttatás e v arázsla tát sajátos 
eszközeivel, módjaival éppen a fotóművésznek kell végbevinni.

S i t t  m o st m indjárt egy ellenvetésre kell kitérnem , m ely a kiállításon va lóban  elhangzott.
S z á m u n k ra  — építészek, m in t szakem berek szám ára  — az építészeti-fotónak m indenekelőtt 

d o k u m en ta tív  értéke van. Az ép ü le te t, am ennyiben szemtől szembe nem  ism erjük, vagy 
am en n y ib en  másokkal, elsősorban szakem berekkel, akarjuk  m egism ertetni, teljes egészében, 
minden részletével együtt szeretnők m egörökítve lá tn i- lá tta tn i, s csak ezután  külön  külön -  fel
n ag y íto tt — részleteiben, ak ár a legkisebbjeiben is. Lucien  Hervé sok-sok részletet, előszere
te tte l csak  részletet fotografál, k iá llításá t is főleg ezekből építette fel. K érdés te h á t, hogy van-e 
érte lm e, jelentősége, sőt létjogosultsága az ilyenféle építészeti-fotózásnak, ille tő leg  egy jórészt 
ilyenekből kom ponált k iállításnak !

Le C o rb u s ie r  tizenöt évvel ezelő tt adom ányozta L ucien  Hervének az „építészlelkű”  epi- 
theton o rn a n s-t, s e vélem ényét, nyilván, azóta is ta r tja . N em  azért persze, m ert H ervé főleg 
a rész le tekben  keresi az építészeti szép és művészi —, ha  úgy tetszik —, az építészeti „m ondan i
való”  „ t i tk á t” , hanem , hogy miként keresi és hogyan tá r ja  fel e „ titko t”  a m aga sajátos művészet
szem lélete szerin t.

A m ó d sze r, amellyel H ervé dolgozik, az építészeti fotoművészetet k iem eli — hogy úgy 
m ondjam  — szolgáló szerepköréből. Az ő alko tásaiban  a  fotóművészet m ár n em  egy másik 
m űvészeti á g  — az építészet — regisztráló, dokum entáló  eszköze, hanem  a fotom űvészeten 
belüli, ö n á lló  műfajjá válik. O lyan  m űfajjá, mely -  a teljes építészeti lá tványnak  jellegzetes 
és fontos részekre bontásában, az egyes részleteknek, m inden  „felesleges”  „m otívum ”  elhagyása 
révén, a legszükségesebbre redukálásával, szokatlan és merész rálátások keresésével, és meg
találásával, a  valóságelemek sajátos relációinak és geom etriájának felfedésével, a mesterség 
„trükk” -je i révén , éles fehér-szürke- és fekete-, fény- és árnyék-kontrasztok terem tésével, 
olykor expresszív  torzítással, olykor a „végsőkig”  absztrahálással -  a kifejezés op tim u m át tudja 
produkáln i. S a  valóság olyan m ikrolátványait, s ezekben a szépnek és a m űvészinek olyan 
,,csodá” -it képes m egláttatni, m elyeket az egész, a n ag y  látványra beidegzett szem ű em ber 
egyébként ta lá n  meg se látna.

U gyanekkor Lucien H ervé nem  elégszik meg azzal, hogy egy-egy épületrészlet, vagy a 
részletek v a lam ely  sorában, egy-egy épület „ titk á t”  megközelítse, meglesse és felvillantsa,
-  azon tú l, h o g y  egész épületfotóin is érvényesíti a részleteken kiművelt m ódszerét — kiállítá
sának m egkom ponálásában  is ilyen , sajátos, egyéni ú to n  já r .  E kompozíció célja nyilvánvaló: 
a különböző részletek kiválogatásával és összekapcsolásával ismét u taln i igyekszik az egészre 
sőt m agát a z  építészeti m onum enta litást, teljességet ak a rja  újjáterem teni.

M iként egyes képeinek koncepciójában és m egoldásában le tagadhatatlanu l érződik valam i 
festőiség — a  ta lá n  nem is egészen fe lado tt festőmúlt továbbélése -  k iállításának  egészéből 
egy m élyen érzelm es -  lírai -  és egy m agasan gondolkodó -  intellektuális -  művész embersége 
sugárzik. K iá llítá sán ak  egészét ugyanis egy nagyszerű — filozófáló-esztétizáló — költői m űnek, 
Paul Valéry: Eupalinos vagy az Építész cím ű m űvének, okos és szép gondolatai szerin t kom po
nálja. E g o n d o la to k  kiválasztása a m űből, olykor -  m ondhatn i -  egzaktan szakm aszerinti, 
olykor erősen  szubjektív, érzésszerinti összekapcsolása egy-egy képpel vagy képcsoporttal
-  a kölcsönhatások  végtelen oda-vissza hullám verésében - ,  az építészetet a költészettel, a köl
tészetet az  ép ítészette l „m agyarázza” , és a kiállítás egészének „m o n d an iv a ló é it az  érzelmek 
és az é rte lem  egyre tisztább, egyre világosabb, egyre kristályosabb légkörébe em eli.

) S itt ism é t egy  ellenvetésre kell kitérnem , mely a  kiállítással kapcsolatban többször is 
elhangzott.

Az ellenvetés egyik gyökere m in d en  bizonnyal a b b a n  a kényszerű tényben  keresendő, 
hogy a M a g y a r Építőművészek Szövetségének előadó-kiállítási terme (az egykori grófi istálló)
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keskenynek, főleg kicsinek bizonyult ehhez a nagy anyaghoz -  az áttekinthetőség és a leve
gős elosztás szempontjából egyaránt - ,  az anyag pedig, éppen koncepciójának egysége és 
zártsága miatt, megcsonkítható nem volt. Ebből adódott egyrészt a rendezés zsűfolttága, 
— az előző külföldi kiállításokkal ellentétben -  a Valéry-idézetek viszonylag kis, és apróbetűs 
táblái, meg az egy-egy jegyzékbe foglalt képfeliratok körül kiosztott képek kapcsolata az idé
zetekkel — a papírszalagok ellenére, melyek az egyes képcsoportokat elválasztani hivatván — 
nem volt eléggé világos, illetőleg az egyes épületképek és adataik azonosítása nem volt könnyű 
dolog. A másik gyökér nyilván az emberi szubjektumban keresendő, s ily módon az ellenvetés
sel — vagyis hogy a Valéry-szövegek és a Hervé-képek kapcsolása meggyőző-e vagy sem
vitatkozni hiábavaló. Számomra meggyőző volt, éspedig azért, mert a képek és szövegek 
kapcsolatában elsősorban az atmoszférát kerestem, s nem a kölcsönös konkrét érveket.

Mindezek elmondása után néhány Hervé-foto és a hozzá tartozó Valéry-szöveg bemutatá
sával illusztrálni szeretném állításaimat:*

1. Jai-Sinjjh: Csiilapvizspáló, Jaipur (India), XVIII. sz.

„De mindezek az épület tartósságát szolgáló finomságok semmiségek voltak azokhoz képest, amelyeket 
akkor alkalmazott, amikor műve eljövendő szemlélőjének érzelmeit és lelki rezdüléseit tervelte ki.”
„Nem így tűnt-e neked, hogy az eredeti teret értelmes és változó tér helyettesítette, vagy inkább, mintha 
minden oldalról maga az idő vett volna körül ?”

2. J. II. de Toledo, J. de Herrera: Escorial (Spanyolország), 156J—1580

„Akkor az ember művében vagyunk, mozgunk, élünk! Nincs semmi e hármas kiterjedésben, amit meg ne 
vizsgáltak, amit át ne gondoltak volna. Valakinek az akaratát és vonzalmait szívjuk magunkba. Hatal
mukba ejtenek és leigáznak az arányok, amelyeket ő választott. Nem szabadulhatunk tőle.”

csak arról van szó, hogy megtaláljuk az előbbiekkel ellentétes hatásokat, hogy kiegyensúlyozzuk 
azokat a hatalmakat, amelyeket a természettől kölcsönöztünk, ahol haszontalanul csatáznak. De a mi 
hatalmunk ezen a területen arra korlátozódik, hogy rendelkezünk a formák és az erők fölött.”

2. Л Sajsahuaman-i erődítmény (Peru), XI—XV. sz.

„Hiszem, hogy minden követ ismert. Vigyázott faragásuk pontosságára.”
, , -  de most a végesnek és végtelennek, amelyet ki-ki saját természete szerint magával hoz, egy jó l elrende
zett szerkezetben egyesülnie kell; és ha, hála az istennek, összhangban működnek, ha párbeszédükben 
egymásnak felel illem és báj, szépség és tartam, mozgás és vonal, szám és gondolat, akkor igazi kapcsola
tukra, igazi tevékenységükre találtak.”

Л. O. Xieincycr: Parlament, Brazíliaváros (Brazília), 1900.

„Maga a zene felejttette el velem hallásom tudatát. Oly gyorsan változott, oly pontosan, eleven igazsá
gokban és univerzális kalandokban, vagy méginkább elvont kombinációkban, hogy nem gondoltam már 
az érzéki közvetítőre, a hangra.”
„De e csodák csupán a nyelv legfőbb eredményei.”
„ Megtörténik, hogy a képesség tökéletessége felébreszti bennünk a szép és a szükségszerű közti rokonság 
érzését; és hogy a probléma bonyolultságához képest az eredmény könnyedsége, vagy végleges egyszerűsége 
lelkesedéssel tölt el. A váratlan elegancia megrészegít. E  boldog termékekben minden a hasznosságot 
szolgálja: csak olyasmit tartalmaznak, ami a kitűzött cél követelményeiből levezethető; de érződik, 
szinte isten kellett e tiszta levezetéshez. Vannak csodálatraméltó szerszámok, egyértelműek és világosak 
mint a csontok, s mint azok, csak a tettet és az erőt várják, semmi mást.”

* Az idézeteket Kemény István fordította. Mivel a kiállítást m ár lebontották mikor ezeket írom,ugyanarról 
az épületről készített több képhez kapcsolódó több szöveg között disztingválni m ár nem  tudok, vagyis 
nem tudom, hogy az itt közölt képhez a  szövegek közül konkréten melyik tartozik.
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Ü gy érzem  további m ag y arázato t fűzni a közölt képekhez és szövegekhez teljesen fölösle
ges lenne.

M in d ab b ó l azonban, am it e lőbb  m ondtam  érthető , ha e kiállítás eddigi bem utató in : 
F inn- és Franciaországban, B elgium ban, Svájcban, s most m ár M agyarországon is, Lucien 
H ervét az építészeti fotóművészet legkiválóbb és legegyénibb m estereként értékelték. És 
nyilván értékeln i fogják m in denü tt ahová -  m ár szinte az egész világra szóló ú tiprogram ja 
során -  ez a  kiállítás eljut.*

Mérleg
FÉJA GÉZA

Vallomás Simon István költészetéről

V ajon m ire  kötelezi a kritkust Sim on István gyűjtem ényes kötete, a „G yüm ölcsoltó” ? Nem 
egy versgyűjtem ény olvasása közben csupán egyes versek elemzésének a szükségét érezzük, 
de a költő a rcá ró l alig m erészelünk ha tá ro zo ttab b  vonást rajzolni, m ivel term ését inkább 
lírai e lő játéknak  tekintjük, s a lényeg feltörését valahol messze, a fejlődés m ég ism eretlen 
tá ján  rem éljük . A „Gyüm ölcsoltó”  azonban  az örvendetes kivételek sorába tarto z ik , lapjain 
érett költő je len tkezik , bizonyára fejlődik és gazdagodik még, de alapvető  vonásai im m ár 
aligha v á ltoznak , ezért helyét kereshetjük líránk  folytonosságában, és m egkísérelhetjük írói 
arcképének a  ra jzá t.

K orszakváltás idején sokan m erőben  élőiről akarnák  kezdeni az irodalm at, ebben  a tö rek
vésükben ped ig  egyideig külső tényezők is tám ogatják őket. H olott a ku ltú ra  folytonosság, 
akár a folyam . Sim on István írói bá to rságára  vall a hagyom ány vállalása. E lődök hatásának 
a nyom át sem  találjuk  költészetében, azonnal saját hang já t ü tö tte  meg, nem  egyes költőkkel 
ta rt rokonságot, hanem  a hagyom ány egészébe kapaszkodik hajszálerek töm egén keresztül, 
akár növény a  földbe. Ú jat ád , ám  hang ja  egy p illan a tra  sem idegen azoknak, ak ik  klassziku
sainkon nevelkedtek . Nem akadnak  nyers, koraszülött versei, költészetén a k u ltú ra  érlelő 
melegét érzem . Mégsem „poéta  doctus” , a „G yüm ölcsoltó”  m aga az eleven é let, szüntelen 
mozgás, m erész szárnyalás.

V annak  kö ltők , akik feldúlnak és m egkínoznak, gyönyörű vészes kalandokba rán tanak  
anélkül, hogy m eggyőznének, és a líra i érvényesség eufóriáját hagynák a jándékba . A lírai 
érvényesség ép p en  annyira nélkülözhetetlen  elem , m in t az epikai hitel, b ár jellege term észete
sen egészen m ás: mágikus erő, ism ét egybe varázsolja a szüntelen szétfutó világot. A m indent 
szerte bon tó  költői áram latok dém onikus alkatúak , továbbra is a „fausti em ber”  kétségeit, 
sőt kétségbeeséseit fejezik ki, régi válság m aradékának  utolsó hullám ai. Feldúlnak  és eltűnnek, 
u tánuk pedig  azok  következnek, akik  ú jra  felépítik a világot. Simon István az u tó bb iak  csapa
tába  tartoz ik .

* Cikkem írásakor — 1964. novem ber 13-án — nyílt meg Párizsban, a Bibliothèque N ational-ban  egy 
másik, új kiállítása is Lucien Hervének. Ügy tudom  abból az anyagból, melyben a  részletek tovább redukálásá
val — és színesen — fal- és egyéb felületek ,,absztrakció” -it m utatja be. A nálunk já rt kiállításon ebből az anyag
ból csupán két fotográfia volt látható (és nyolcvan dia, melyet folytatólagosan, autom ata vetíte tt vászonra), 
melyhez a következő Valéry-idézet tartozo tt: „ K i alkotott téged? tűnődtem. Nem emlékeztetsz semmire, 
még sem vagy a lak ta lan” . Ezekről a felvételekről, s a hozzájuk kapcsolódó asszociációkról, külön lehetne írni.
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a i - S i n g h :  C s i l l a g v iz sg á ló ,  J a i p u r  ( I n d i a )  X V I I I .  sz



t 2. J . В. de Toledo, J. de H errara: Escorial (Spanyolország) 1564— 1580



i 3. A S ajsahuam an-i erődítm ény (Peru), X I— X V . sz.



4. О. Niemeyer: Parlament, Brazíliaváros (Brazília), 1S60.



Egyik legérzékenyebb idegzetű  költőnk. Átérzi a század egész válságát, felfogja a disz
harm ónia világzenéjét, nem ta g a d  le sem m it abból, am it az em ber m élybe rejtve, titkon 
visel. Költői p róbá ja , emberi d iad a la  éppen abban  rejlik, hogy eligazodik ebben  a meg
lódult világban. Teljesíti a kö ltő  „e lö ljáró”  h ivatását: szilárd belső pon tokra  ta lá l, melyek 
elbírják korunk tú lterhét. K öltészete ezért súlyos, kínzó nyomások alól szabad ít fel, nyugodt, 
m ély lélekzetvételre tanít. „E gyszerűnek”  m ondják költészetét, s igazuk v an , de ez az egy
szerűség véres verejtékkel végigharcolt belső drám ák és kétségekkel vívott nehéz csaták ered
ménye. Mások „halkszavú” költőnek  ítélik, de tegyük hozzá, hogy a harm ónia  sohasem  har
sány.

A tom korszakban élünk, az em beriség  tuda tába  nyom ult a robbanás, nem  egy költő tudata 
meg is zavarodott ettől a létünk a lap ja it rem egtető eseménytől. De ja j nékünk, ha ezt a „m eg
lepetést5'  nem  tud ju k  egyensúlyba hozni az élet és az emberség többi lényeges feltételével. 
Az em bernek m a pólusok és ellenpólusok egyensúlyozására kell törekednie, de a költőnek is, 
ha akarja, ha nem , szembe kell néznie  ezzel a valóban közös feladattal, kü lönben  m enthetet
lenül mellékzöngévé válik. N yilván  nagy távlatok korát éljük, balga az, ki hom okba dugja 
előlük a fejét, de az ember gyökérzete, a „közeli” , életünk közvetlen, szerves tartozékai éppen 
anny ira  lényegesek és fontosak, m ikén t az egyre növekvő távlatok. A késő R ilké t idézem :

„Kundiger böge die Zweige der Weiden,
Wer die Wurzeln der Weiden erfuhr”.

T eh át a „gyökereit”  meg nem  tag ad ó  s ugyanakkor kozmikus arányok felé növekvő ember 
eltéphetetlen kapcsolatáról, belső egységéről van szó. És éppen ennek a tényét érzem  meg
valósulva Simon István költészetében.

M ai líránkban 6 a család és a szülőföld elsőszámú költője, a „p á tria”  legkü lönb  énekesei 
közül való. A család és a p á tria  azonos erővel kötik anélkül, hogy m egkötnék, és szűk körbe 
zárnák . Költői pá lyája  szüntelen u tazás a család-szülőföld meg a nagyvilág között. M inden 
ú tja  s utazása a m ai élet teljes é rte lm é t keresi, ugyanakkor paraszti örökségének a próbatétele. 
S valam ennyi kalandozása „hazatéréssel”  végződik „ezen  az átkozott göm bölyű földön” . 
A népfi új s új táv la to t hódít, de szüntelenül hűségfogadalm at is tesz. így válik  népisége tel
jesen  korszerűvé — elsősorban S im on István a ma népi költője.

M ennél teljesebben fedezi fel a  v ilágot, annál elkötelezettebben látja m indazt, am i ereden
dően az övé. C ikázó m ám orában nem  csupán távlati élm ényekre tesz szert, hanem  a közeli 
éle t legjelentéktelenebbnek tetsző tárgyában  és m ozzanatában  is észre veszi a  világ lélek- 
zését. Verseiben a m indennapok egyhangúnak  tetsző ketyegése időtlen zúgássá válik . A sivár
nak  tetsző parasztudvaron M irza csikó legendája tám ad  fel. Egy-egy kedves a rc b a n  nem zedé
kek sum m áját fedezi fel. A „csontszínű  krum plivirágokról” , a szegényeket védő seregről ír 
ódát. A „gyökérzetnek”  ebben a m ám orában  született m eg m ai líránk legkü lönb  verse, az 
„É jje l a p résházban” . Csaknem rideg  leírással kezdődik, tiltakozik m indennem ű áh íta t és 
„behozo tt”  m isztikum  ellen, nem  ag g a t külső díszeket a le írt tárgyra, a dolgokból hívja elő a 
varázst. S a présház szokványos berendezése, az öreg hordók, a káforkák és bocskák egyszerre 
„á ld o za ti edényekké”  válnak. B évülről csap ki a tűz, m indaz, am it az em ber idők folyamán 
a  tárgyakra p azaro lt és vélük e g y ü tt á té lt, most visszasugárzik pazarul, aszúízeket keltve. 
A vers végén pedig  éppen ebből a  hom ályos zugból lá tja  jo b b an  az „e llen p o n to t” , tehát az 
új élet sarjadásához éppen anny ira  h ű , m iként a hagyom ányhoz.

Hasonló jelentőségű vers „A  ju ss” . Ez volt a falusi d rám ák  egyik legfőbb gyújtópontja. 
M ennyi indulat, vágy, jóerő, kü lönb  sorsra érdemes szándék parázslóit, lángolt és v á lt üszkös 
korom m á általa. Sim on István táv o lró l sem erről a tegnap i drám áról ír, h an em  „ a  juss” 
ürügyén a nem zedékváltásban tö rtén ő  korszakváltást örökíti meg. Az apa ősi m ozdulatta l 
ruházza  fiára az örökséget, „a  szőlőből vagy nyolcszáz négyszögölt” , a fo lyam at azonban  a 
fiúban jelképpé, szertartássá, h a lh a ta tla n  értékek á tadásává, illetve befogadásává lényegül. 
N em  a darabka szőlőt és az öreg gyüm ölcsfákat veszi á t, hanem  m agát „ a  fö ldet” .

I tte n  pedig a népiség mai szerepére kell kanyarítanom  a szót. Feltörését ta lá n  senki sem 
fogadta a harm incas években o lyan  igenlő szenvedéllyel, m iként e sorok író ja. Egykorú 
véleményén m it sem  változtat, de ju sso t érez ahhoz, hogy további szerepéről vé lem ényt m ond

á i



jón . A zok a költők, akik a  harm incas esztendők népiségét próbálják m egújrázni, régi 
é lm ényeiket adják másod- és harm ad-leöntésben, egyre halványabban, erőszakoltabban, 
teh á t n e m  viszik előbbre, am it megkezdték, legfennebb fejlődését zavarják. H olott a 
korszerű  feladat: a történelm i m ú ltú  népiség á tváltása  jelenvaló  történelm i értékké. Ezt 
cselekszi S im on István:

, ,Egyszerű emberek, rokonaim, ki tudja 
nálamnál jobban, hogy a biztos találat ott van 
a ti kezetekben, mert ti csak nagyobbak 
s győztesek lehettek, a ti időtök jö tt el, 
s én bátran írom le, hogy ez az igazság, 
leírom százszor is, akármilyen közhely, 
mert minden törvény végülis az, közhely” .

V ég b em en t történelmi fo lyam at mérlegét készíti, s ez m a a népiség egyik lényeges feladata: 
az új tö rtén e lm i helyzet v á lla lása  és tudatosítása.

N em  véletlen , hogy Sim on Is tv án  írt „H im nuszt az értelem hez” , m időn értelem -ellenes 
á ra m la to k  lengedeznek a v ilág irodalom ban. Az érte lem  önm agában sem m iképpen sem ele
gendő a  terem téshez, egész em b eri lényünk, m inden hajlam unk , képességünk és belső ta r ta 
lékunk  együttműködése szükséges ahhoz. Ám legelszán tabb  kísérletünk is csupán kísérlet 
m arad  a  tudatos értelem rendező  világossága nélkül. „ A  hom ályból kell kifejtenünk sorsunk 
é rte lm é t”  — hirdeti az óda —, „ m in t  tokjából babo t a sors” . (Ez a kedvesen naiv  népi kép 
m en n y ire  közvetlenné teszi az in tellektuális m ondanivalót.) T anító  célzat is elegyedik ebbe 
a v e rsb e?  Valóban, de ez a  célza t ilyen magas esztétikai fokon nem zeti költészetünkből 
sohasem  hiányzott. Ekként érvényesül a hagyom ány S im on István lírá jában: klasszikusaink 
költői ta r tá sa  hatott reá, a m in t népisége sem előtte szerepelt népi írók hatásából ered, hanem  
m ag án ak  a  népnek szellemi örökségéből.

S m it lá t az értelem világosságánál a költő? A zt, hogy a  létezés drám ája nem  csupán osztó
dás és robbanás, feloszlás m eg  értelm etlennek tetsző burjánzás, hanem  törvény is, rend is, 
főként p ed ig  szüntelen tökéletesedésre törekvő „összeállás” . A költő kozmikus tan ítást ad  az 
új re n d é r t  küszködő em bernek, vigaszt a m eghasonlottaknak és m agukat em észtő töprenke- 
dőknek . V erse tiszta gondolati költészet intellektuális fehérvérűség és program szerű kelepelés 
né lkü l. D e hallom m ár a lefokozó célzatú m egállap ítást, hogy m indaz, am it m ond 
„k ö zh e ly ” , ezért állapodjunk m eg kissé, annál inkább , m ivel a költő ön tudatosan  vállalja a 
„közh e ly e t” .

A tá rsad a lm i forradalom , de  m ég a forrongás is m in d ig  „közigazságokra”  akarja  építeni 
az é le te t, a  közigazság pedig  a  szó magas értelm ében gondo lt „közhely” , á ltalános érvényű, 
m in d en k i á lta l felfogható, h angozta tása  pedig, ha  csakugyan mély em beri ta rta lom m al telik 
m eg, kultikus természetű. N em zeti költőink a tizen h a to d ik  századtól József A ttiláig  első
ra n g ú  gondjuknak vallo tták  a  közügyet, ugyanez a vállalás jellem ezte a két világháború 
közö tt a  népi írókat. Ám közéleti lírájuk értéke nem  a közigazság puszta hangoztatásában , 
h a n e m  a n n ak  költői m értékű  újjáterem tésében rejlik . 1848-ban a m árciusi tizenkét pont 
ugyancsak  közhely volt, sokszor és sokhelyütt e lh an g zo tt im m ár, de „m egszentelte” , új 
fénybe bo ríto tta  az a nagyszerű  társadalm i hullám verés, m ely elsősorban Petőfi líra i szerepé
nek  köszönhető. Hasonló fo ly am at történik Simon Is tv án  költészetében.

A „G yüm ölcsoltó” -ban az  é rte lem  himnusza u tá n  „ A  kés”  következik, korszakos ny ilat
k o za t, „százados ének51. V allom ás a költő társadalm i elkötelezettségéről: szem e, akár a kés 
m eg á llíth a ta tlan  szenvedéllyel boncolja az arcokat, a szíveket, az em bert, m ivel:

„összegzését keresem annak, 
mit így hívunk: m a i v i l á g ,  
s amit csak ők, de nem mutatnak 
se számok, se statisztikáid’.

N ap ja in k b an  senki sem fogalm azta  meg ilyen tökéletesen a költő közéleti hivatását:
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„Csupa arc, csupa szem, ezernyi, 
milliónyi éber fegyőr, 

fénykörükből nincs mód kimenni, 
kisiklani szívük elől.
Ügy kötnek már magukhoz, mint a 
bolygót a törvényes egek, 
mint a földhöz a kemény munka 
életen át a földművest” .

Ez a közéleti költészet teh á t nem  szólam, hanem  tényleges, egyre sokasodó em beri viszony
latok párla ta , szívós erőfeszítés, hogy a viszonylatokból eredm ényeket terem tsen, az eredm é
nyekből pedig az esedékes új hum anizm us alap ja it rak ja  le. A program költészet és az irra 
cionális lírai tákolmányok szom orú  csődje u tán  csakugyan az emberi valóságból keletkező 
líráé a döntő szó:

, ,S mi is lehet a költő sorsa ?
Vad nyugtala iság kergeti, 
titkok vad csomóját bogozza, 
csak az igazság kell neki.
Vág, boncol és a kor falára  
nagy álmokat izgulva vés, 
s szemében élesedik árva 
szerszáma, az iszonyú kés” .

És nem hallga thatjuk  el: a „ k o r  fala”  bizony jo b b á ra  üres még . . .
A korszakváltás előjele m in d ig  a bomlás, de az építő  hevület azután a bom lás legkülönb 

ellenmérgévé válik. M egindul ilyenkor a nyelv bom lása is, és olykor m ár tu d a to s  m erény
letté  fajul. S im on István sohasem  vét nyelvünk törvényei ellen, holott stílusa te li m eglepetés
sel. Olykor m erőben  hétköznapi szavakat emel irodalm i rangra; képalkotása csupa merész
ség. Em ellett hajlékony a nyelve, akár az acélpenge, e lem i ízekkel örvendeztet, sokárnyalatú , 
és mégis parasz tian  takarékos. Egyhelyütt „m egbízott fiúnak”  mondja m agát, a je lző  név
adás, pontos m eghatározás, ugyanakkor hitvallás és fogadalom . Egyetlen szó, de belső tények 
és emberi viszonylatok sum m ája. M ondatok seregén keresztül sem tudna tö b b e t vallani. 
Verseinek olvasása közben a n y e lv  természetes bűb á já t érzem : a szó és a szókép a r ra  a p illa 
n a tra  em lékeztet, m időn először szakadt fel az em berből. S úgy vélem, ugyanebbe a  ragyogásba 
öltözik majd az idők végezetén.

Végre egy költő , akinek kedélye is van, nem  csupán elszántsága és keserűsége, avagy  — hogy 
az ellenpontról se feledkezzünk m eg - ,  akart derűlátása. Szeret játszani, néha m agasba  dobja 
a  képet, akár a lab d á t, máskor szelíden terelgeti. Szem lélete felvillanyozóan friss:

,,N in i, a bakról sárga vér fo ly t — 
pedig csak a lenge fürészport 
muzsikálja ki a rönk” .

A m últ század nagy nem zedéke óta az ő lírá jában  csörgedez először valódi h u m o r. Leg
szebb példája a  „Leánynézőben öcsémmel”  és a „H aragosok” . U tóbbiban „L ajosunkkal 
megesik” , hogy „sokra mentek a  decik '5, és otthon „kész a harag” . A m enyecske lefekvés 
u tán  egyideig a fa la t nézi, de csak:

, ,Átfordul az ura fele, 
s oda a düh, a régi gyász.
M ert hát mihez is kezdene 
a kontrás, hogyha nincs prímás . . .  ?”

Lírájának „ tö rtén e lm e” is v a n , egy-egy költői tá rgyá t ú jra  kezébe veszi, tovább  form álja, 
teljessé érleli. H ányszor és hányszor tűnik fel ap jának  az a rca , mennyit töprenkedik  életén,
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sorsán, em b eri „jelentésén” , m íg egyik versében teljesen megfejti, látszólag csak úgy, könnye
dén, borotválkozás közben a kis tükörbe nézve, de lényegre ismerve:

,,Ő  az, 5 az, itt van mögöttem, 
ő néz rám a kerek tükörben 
mint zöld eső fátylán a messzi 
tenger vize, úgy kezd derengni.

S  mint tűzhely-láng a lámpafénybe 
beleragyog, amíg elégne: 
mását, íme, 5 is itt hagyja, 
belesütve e csontos arcba” .

K ö te té t egyfolytában tudom  olvasni izgalm am  csappanása nélkül. A versek összefogóznak, 
m iként a  testvérek vagy a m egbékélő élet, szerves egésszel ajándékoznak meg. K ö ltő i világban 
já ru n k , m ely  kerek s teljes, ak á r a föld. Klasszikus belső m értéket terem tett: m egértő  tud  lenni 
és gyengéd , pedig erős em ber, de sohasem él vissza az  erejével. Kristálytiszta érzéseket cso- 
bogtat az  indu la tok  harsogásának a korában. N em  szégyenli népi bölcsességét, m időn az 
e lrag ad ta to ttság  az úr. Az érzelem  legm agasabb hőfoka egyértelmű nála a leegyszerűsödés
sel, a végső tisztasággal. K öltészetében a művészi és az emberi hitel pontosan  egybevág. 
Ezért té rek  vissza szüntelen verseihez, ha jő  az éjszaka, a  zaklatott, próbás n ap o k  végén úgy 
h a tn ak , m ikén t a „lelki gyakorla t” .

E lre n d e lt lírikus, hétköznapi beszédjének is zenéje van , midőn a legkézzelfoghatóbb dol
gokról beszél, m ondatait akkor is úgy kapcsolja, ak á r a versben. Hosszú ó rák a t töltöttünk 
együtt az  elcsöndesedett esti B alaton fölött, a füredi hegyen, a Bakony ide érkező lehelletének 
a h űsében , s m indaz, am it m o n d o tt, úgy h a to tt re ám , m iként a kész m ű. Á llandó  terem tő 
izgalom  hev íti, szüntelenül a lko t, épít, rajzol, érzéseket érlel, szerteszórt gondo latokat békít 
össze. Sohasem  láttam  fá rad tn ak , megerőltető u tak , ha jnalba  nyúló belső ömlés u tán  sem. 
O lyan  szívós, akár a „n ap k isz ítta  népség” , m ondandó ja  pedig fogyhatatlan, m ikén t a világ- 
egyetem  lényege: a rezgés. Sohasem  fáradt? Igen, de  nem  is fáraszt.

T eli vagyunk sebekkel, „h á z u n k ”  pedig rakva sebesültekkel, ám Simon Is tv án , úgy érzem, 
sebezhetetlen  „Achilles-sarka”  sincsen, am int sebezhetetlen maga a nép. H o n n é t ered az a 
bűvös e rő ?  Nyilván onnét, hogy teljesen egy közösségével, a szüntelenül frissen sarjadó nép
pel. A té l sebeket és hullafoltokat m utat, a tavasz azonban  néhány lehellettel ism ét helyre 
hozza a  földet, így vagyunk a néppel is. Fölkerestem  egy falut, ahol m integy h arm in c  eszten
deje já r ta m . Végig hallga ttam  az apák  tragédiáját, o lykor csak úgy zuhogott reá ju k  a csapás, 
a fé lreértés, a vádak fekélyes tú lzása. De éppen ezeknek a fiaikból sugárzik a legkülönb jóerő 
és d e rű . M eglepetve lá ttam , hogy valam ennyien edzettebbek  apáiknál, a szenvedésből emberi 
tö b b le te t terem tettek. A nép  tu d  emlékezni, de fe ledn i is, főként pedig tovább terem ni. D erű
látó  S im on  István költészete? Ü gy vélem több ennél: a nép  tovább term ő biztonságérzetének 
az örököse, költészete ezért an n y ira  m egnyugtató.

A „G yüm ölcsoltó”  cím ű gyűjtem ényes kötet „ a  fiú”  könyve, a népből szakad t új nemzedék 
vallom ása . Apák örökségét hangszereli világm éretre, emlékezzünk csak: tengerre  száll, de a 
ten g er színe a búzavirág kékjére emlékezteti. A fiú merészsége és m egőrzött áh íta ta  teszi 
költészetét életmeleggé, bensőségessé. Ám „ a  fiú”  a  ho ln ap  édesatyja, m ivel a r ra  tan ít, hogy 
nem  csu p án  élni érdemes a v ilágban  és viaskodni rejtélyeivel, hanem hinni is é letünk és sor
sunk értelm ében.
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M A R T IN K Ó  A N D R Á S

A  sokarcú népiség mai értelme

Féja Géza vallom ásnak nevezi S im on István 
gyűj'teményes kötetéről írt gondo latait. M ár
pedig a vallomás, bárm iről és bárk ih ez  szóljon 
is, lírailag szuverén műfaj, mellyel kapcsolat
ban  a leghelytelenebb és legilletlenebb dolog 
a  tárgyi igazság kérdését feszegetni. N em  azt 
je len ti ez, hogy álta lában  nem értek  egyet 
Féja Géza Simon-értékelésével. A vallom ás 
azonban  azért vallom ás, mert leg a láb b  any- 
ny ira  vall az író járó l, m int am enny ire  vallo
m ása tárgyáról. És sokszor -  e z ú tta l is -  
szin te izgalm asabbnak s lényegesebbnek lá t
szik az önvallom ásszerű m ozzanat. íg y  most 
is bizonyára sokunk számára n em  is az az 
elsőrendű kérdés: valóban az a n ag y , korunk
b an  sok tek in tetben  legnagyobb költő-e 
Sim on István, ak inek  Féja vallja, in k áb b  az: 
valóban  azért nagy-e, amiért F é ja  annak  
állítja . Vajon az értékmérő skála fokozatai 
esztétikailag és társadalm ilag objektíve szilárd 
pontok-e, vagy pedig  inkább a vallom ás be
csületessége, a rokon-érzés szubjektivitása 
hitelesíti őket?

A zt hiszem, n em  tévedek, ha F éja  Géza 
vallom ásának értékm érő, értékadó, m inősítő 
kulcsszavait a nép, népi, népiség szavakban 
lá tom . Simon István  „népfi” , „ a  népből 
szakadt új nem zedék”  tagja, képviselője, kife
jező je , „ a  ma népi költője” . A népi tu la jdonon  
a lapu ló  gazdasági rendszerben, a népi h a ta 
lom ra  épülő társadalom ban, a népi á llam b an  
nyilvánvalóan ez a  legrangosabb je lz ő , am e
lyet egy költőre alkalm azhatunk . . . Feltéve, 
ha  „ n é p ” -en az t értjük , amit m a é rten i kell 
ra jta . Azt ti. hogy a nép -  ma -  az  egész dol
gozó társadalom . Népiség pedig ennek az 
egész társadalom nak politikai, tá rsad a lm i, 
művelődési és m űvészeti ideológiája. M ás 
szóval: a szocializm us, a hum anizm us.

T ú lon tú l is ism eretes, hogy ez n e m  m indig 
volt így. A nép, népi (e s), népiség fogalm ak  tö r
ténetének azonban  — nálunk és K özép-, 
K elet-E urópábán  -  m inden időben volt egy

jellem ző jegye: az, hogy a társadalom nak 
csak egy osztályával kapcsolták össze, a gaz
daságilag, művelődésileg leg inkább  elm ara
dott, m ert leginkább elnyom ott, kizsákm á
nyolt, jogfosztott osztállyal. Ez évszázadokon 
át objektíve is egybeesett a jobbágysággal- 
parasztsággal. (Az irodalom ban az ellentét 
gyakran egy tágabb  értelm ű, de lényegében 
azonos szegény-gazdag vagy jogfosztott és 
kiváltságokkal rendelkező ellentét form ájában 
jelentkezett.) A népi gondolat későbbi a la 
kulása szem pontjából fontos m ozzanat, hogy 
— részben az arisztokrácia és polgárság nagy 
részének idegen szárm azása m ia tt, részben a 
paraszti életform a zártsága, elszigeteltsége 
s „hagyom ányőrző”  jellege (azaz a  fejlődésre 
való lehetőség hiánya) m ia tt — a parasztság
ban lá tták  részben bizonyos ősi, e redeti, tiszta 
emberség m in tá já t, részben — később -  a 
nemzeti sajátságok (erkölcs, gondolkozásm ód, 
nyelv), sőt m űvészet forrását, letétem ényesét 
és továbbszárm aztató ját. A történelm i-társa
dalm i fejlődés egy ado tt szakaszában ez 
indokolt és jogos felfogás volt. Á m  indoko lat
lanná , sőt ham issá, gátlóvá, re trog ráddá  vált, 
am ikor a népi (paraszti) im m anencia  a pol
gári fejlődés ellenszereként je len tkezett egy 
társadalm i ideológiában. A m ikor — m int 
örök, vá ltozatlan  etnikai, szellemi örökségek 
hordozója — minden változással szem ben az 
örök érvényesség és igazság igényével lépett 
fel (helyesebben: léptették fel), am ikor nem 
csak az elnyom ókkal, kiváltságosokkal, gaz
dagokkal és valóban nem zetellenes tenden
ciákkal szem ben je len te tt an titézist, hanem  
minden nem-parasztival szemben. Főleg a munkás
ság m egjelenésével válik társadalm ilag  ham is
sá a nép — nem -nép  m egkülönböztetésének 
addig történelm ileg objektív értelm e. A m un
kásságra, m in t ugyancsak szegény, elnyom ott, 
kizsákm ányolt és jogfosztott osztályra a tá r 
sadalm ilag felfogott nép jegyei éppúgy rá il
lettek, m int a parasztságra. Mégis a begyöke-
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rezeit tá rsada lm i tudat, még in k áb b  az etni
kai, iro d a lm i, művészi s nacionalista  indítékú 
népiség-elm életek népen to v áb b ra  is csak a 
p arasz to t érte tték , azt ta r to ttá k  a népiség 
ta rta lm a i hordozójának, fen n ta rtó ján ak  és 
továbbszárm aztató jának. I t t  a lak u l ki az a 
tá rsad a lm i tu d a t, mely a valóságos társadalm i 
viszonyok predesztinálta szövetségesek és el
lenfelek helyébe a város és fa lu  ellentétét 
á llítja , lehetővé téve, hogy a  konzervatív, 
re tro g rád  feudális ideológia kisajátíthassa a 
„ n é p e t”  és „népiséget”  saját eszm ei szövet
ségesévé. A ,,népi” -nek ez az eltorzulása a 
X IX . század  második felében és a X X . 
század első negyedében-harm adában m utat
kozik m eg a legszem beötlőbben, am ikor az 
irodalm i-m űvészeti, de a tá rsad a lm i haladás 
is m in t rom lás, rombolás, következésképpen 
m in t a  népiség (s vele a nem zetiség) ellentéte, 
ellenfele, ellensége alakjában á llt  elő.

Fölöslegesnek látszik itt m ost a rró l is szólni, 
hogy a  m agyar politikai és irodalm i-m űvé
szeti népiségnek itt futólag v ázo lt elméletén 
és g y ak o rla tán  a régebb m ú ltb an  is túllépett 
egy-egy kiváló politikai, m űvészeti vagy el
m életi egyéniség (Batsányi, T áncsics, Petőfi, 
E rdélyi Já n o s  stb.), de arró l valam ivel többet 
kell m o n d an i, hogy tú llépett ra jta  a 30-as 
évek „ n é p i”  íróinak gárdája  is. Túllépett 
és korszerű , nagy nem zeti-társadalm i felada
to t te lje s íte tt, miközben a k o rnak  — József 
A ttila  m e lle tt -  legjelentősebb irodalm i alko
tása it h o z ta  létre (M óriczot is beleszám ítva). 
A tú llépés tarta lm a egyrészt az, hogy a 
népiség politikai-társadalm i és irodalm i-m ű
vészi ta r ta lm a i közül, akárcsak az em legetett 
nagy  elődöknél, az előbbi: a  társadalm i
po litik a i le tt  az elsődleges, a  centrális mon
dan iv a ló , az írói feladat gerince. Ezért is 
em legetnek  — s joggal — sokszor népi íróként 
o lyanoka t, akik művészi, fo rm ai, nyelvi téren 
a legm odernebb , akár „ leg u rb án u sab b ”  ered
m ényeket is érvényesítve, egészen messze 
esnek a  korábbi „eszm ényektől” . Nem le
becsü lendő  eredménye a z tá n  a népi írók 
m űködésének az, hogy egy össznépi, nemzeti 
szélességű olvasóközönsége t te rem te tt: őket
m in d en k i olvasta, m űveiken — társadalm i, 
m űveltségi hovatartozástól függetlenül -  egy 
egész nem zedék nevelkedett (köztük jóm a
gam  is). Közönségük m ár sz in te  a m ai érte
lem ben  v e tt népi közönség volt.

A 30-as évek népisége azo n b an  — m inden 
em líte tt és nem  em lített korszerűsége mel
le tt is — mégis folytatása az osztálytársadal

m akban  kialakult népiségnek, melynek, úgy 
véljük, legfőbb jellegzetessége a partikulariz- 
mus: egyetlen (bár szám szerűleg a legnépe
sebb) osztályra korlátozottsága s ezen osztály 
társadalm i, etnikai, erkölcsi, művészi abszo
lu tizálása. Legkorszerűbb, legm agasabb szintű 
és sokban forradalm ian új folytatás, de mégis 
folytatás. Ebből az is következik, hogy -  írói 
egyéniségenként persze nagyon is változó 
m értékben — tovább él benne a népiség tör
téneti életében a fogalom m al egybeforrott 
sok elem . íg y  (elkerülhetetlenül vulgarizálva) 
a nem zet és társadalom  falu- és paraszt
centrikus szemlélete, m elynek jellem zője, 
hogy a valóságos osztályviszonyok helyébe 
az ú r  — nem -úr antitézise lépett. Ezt bizonyos 
szűkítéssel m in t nem -paraszt — paraszt kate
góriaként is felfoghatjuk. (K énytelen vagyok 
ezeket a kizáró kifejezéseket használni, m ert 
a társadalom  nagy részének tudatában  -  
mely korántsem  esik egybe a politikai gazda
ságtan kategorizálásával, m a sem! -  á ltalában  
és m indenkor is sokkal világosabb volt, hogy 
ki nem  „n é p ” , m in t az, hogy ki az.) Nem  
volt nép , aki „ ú r”  volt (vagy annak ta rto tta  
m agát, illetve az szeretett volna lenni), aki 
-  bárm ilyen társadalm i, anyagi, termelési 
körülm ények közé kerülve — kiszakadt, ki
em elkedett a parasztságból, a faluból . . . 
Félfeudális társadalm i fejlődésünk eredménye 
volt ez, az így k ialakult nép-fogalom ért nem  
h ib áz ta th a tó  sem a társadalm i tuda t, sem az 
az t tükröztető  irodalom .

A történeti fejlődés m enetébe állítva, a 
szocialista népiségnek első és m indenekfeletti 
karakterisztikum a az, hogy nem folytatása az 
osztálytársadalm ak népiségének, így a 30-as 
évek népiségének sem , hanem  minőségileg 
m ás. (Ez persze nem  je le n ti azt, hogy nem  
értékelné s nem  venné á t belőle azt, am it 
rokonnak , haladónak ism er fel benne.) M ás, 
m ert minőségileg más a nép fogalm a, s m inő
ségileg mások a népiség ideológiáját meg
határozó  társadalm i-gazdasági feltételek. 
H iányzik  belőle m indenekelőtt a történeti 
népiség létrejöttének, fennm aradásának felté
tele: a  nép  és nem -nép antagonizm usa, az 
egy osztályra korlátozódó partikularizm us és 
ez egyetlen osztálynak m in t im m anens emberi 
és nem zeti értékek hordozójának, letétem é
nyesének abszolutizálása. (Világperspektívá
ban  persze az antagonizm us m egm arad m int 
a kizsákm ányoló és szocialista társadalm i 
rend  antitézise.) A m i viszonyaink között a 
népiség — ha egyáltalán helyes az irodalom 
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ban  egy ilyen, a korábbi tö rténeti feltételek 
közt számos időszerűtlenné vá lt a ttribú tum 
mal terhelt fogalom m al operáln i -  össznépi, 
közösségi értelm ű eszm ei-tartalm i s formai 
tekin tetben egyaránt. És m in t ilyen, minden 
partikularizm ussal szem ben áll: az eszmei és 
form ai, a paraszti és ip a ri, a  falusi és városi 
partikularizm ussal egyarán t, ahogy szemben 
á ll a szűkkörűen szubjektív művészi szférák
kal vagy a herm etikus intellektualizm ussal is. 
U gyanakkor viszont — össznépi, közösségi 
jellegénél fogva -  elég tág  ahhoz, hogy 
,,nép i” -ként beleférjen m inden  jó , szép és 
igaz költészet, beleférjenek a legkülönbözőbb 
költői m agatartások, szem léletek, technikák, 
költői eljárások és eszközök meg stílusok, 
— ha eleget tesznek a „népiség”  fenti ta rta l
m ának és céljának.

Féja Géza (akárhogy kerülgetem , végül is 
rá  kell térnem ) nem  reked m eg a 30-as évek 
népiségénél, h irdeti és vallja , hogy túl kell 
ra jta  lépni: Simon Istvánban  éppen e tú l
lépés, a népiség korszerű s em inens megvalósí
tóját látja. Am ikor azonban ezt teszi, bennem 
legalábbis (s lehet: félreértésként) azt a be
nyom ást kelti, m in tha korszakunk népisége 
a 30-as évekének volna csupán korszerű vál
tozata, szocialista viszonyok között való kitel
jesedése. Nem  minőségileg ú j, — megújult. 
M ai népi költészetünk s vele népiség-eszménk 
közvetlen és kizárólagos elődje tehát a 30-as 
évek népisége (meg a „klasszikus hagyom á
nyok” ). M intha a fejlődés ta rta lm a  az lenne, 
hogy annak a népiségnek új feladatokkal, új 
tartalm akkal való feldúsítása megtörténik. 
Ezt az — ism étlem : esetleg téves — benyomáso
m at megerősíti az a körülm ény, hogy Simon 
István értékelése során Féja ism ételten olyan 
kategóriákkal operál, melyek a történeti népi- 
ségben gyökereznek, olyan irodalom történeti 
tetteket tulajdonít a költőnek, melyek csak a 
m ai népiségnek és a 30-as évek népiségének 
feltételezett kon tinu itásában  válnak tettekké. 
(M inderről Simon István nem  tehet! Nem 

róla szól a mese.)
Elsőnek azt em líteném , hogy Fájánál a 

mai -  szerinte Simon képviselte -  népiség és 
népi költészet még m indig m agán viseli a 
partikularizm us és belső (in tern ) szemben
állás jegyét. Ami az elsőt ille ti: a  „nép i”  író 
még m indig valam i m egkülönböztetett, külön 
világot képvisel, m elynek specifikus feladata 
„ az  új történelm i helyzet vállalása és tuda
tosítása” . N em  a frappánsan  megfogalma
zott tétel igazságát vonom  kétségbe, hanem

az t, hogy ez egy külön irán y za t feladata 
volna csak: a Féja értelm ezésében vett — s ko
rán tsem  világos -  „népiségé” , s nem  az egész 
irodalom é. A népi író egy minőségileg meg
különböztetett „szellemi örökség”  hordozó
ja , kifejezője, valami -  in k áb b  csak sugallt -  
ellenpólussal szemben érvényesítője. Nos, ez 
a v ilág  — akárhogy szeretném  is az ellen
kezőjét kiolvasni — a parasztság , a falu vilá
ga, az örökség: a parasztság  képviselte 
örökség. (Népi és paraszti gyakran  szino
n im akén t szerepel: „népi bölcsesség”  és „pa
rasztion takarékos” ; , , .  . .így vagyunk a nép- 
pel is. Fölkerestem a fa lu t . . .”  és így tovább.) 
N em  az örökség paraszti-falusi volta kifogá
solható , s nem  az, hogy Sim on István leg
in tellek tuálisabb  élményeit is a  falusi életre 
vonatkozta to tt metaforikus, kép- és szimbó
lum anyaggal fejezi ki: elvégre senki se ha tá
rozhatja  meg önmaga neveltetése és nevelő- 
dése külső tényezőit, szellem i s nyelvi-képi 
örökségének jellegét. A lényeg it t  sem az, 
hon n an  jö n , hanem  az: hová ju t  el az író, a 
résztől akárhonnan kiindulva el lehet ju tn i 
az egészig. Ahogy Simon István  egy látszólag 
prim itív  képanyaggal valóban kozmikus táv
latokig  ju t  el, például a n ap n y u g tá t festve 
K oreában : „M ászik le lom ha csigabigaként/ 
a fél világ zöld levelén a  n a p .”  (A Japán
tengeren) stb. Ami kifogásolható, az az, hogy 
Féja ennek a környezetnek és örökségnek 
olyan különleges művészi, szellem i, társadalm i 
lehetőséget tulajdonít, mely különleges -  más 
fölött álló  — művészi, szellemi, társadalm i érté
kek létrehozására predesztinál.

A szem benállást illetően pedig : az anta- 
gonizm us most m ár term észetesen Féjánál 
sem szegények-gazdagok, u rak  — nem -urak, 
elnyom ók és elnyom ottak szem benállásában 
fejeződik ki, hanem  egyrészt vannak  valam i
féle hagyom ányt romboló, rom lást képviselő, 
válságot hordó irányzatok, m elyekkel szem
ben a népi író a hagyom ányőrzés és folytatás, 
a szilárdság és harm ónia elvét képviseli. 
A hagyomány vállalása, „hűség a hagyom ány
hoz”  (m in t Féja szerint Sim on István  egyik 
költői te tte ) természetesen pozitív  gesztus 
m ind a „ n é p i”  írók részéről á lta láb an , m ind 
Sim on István részéről. K ülönösen fontos 
funkciót je len te tt ez szocialista építésünk 
kezdeti szakaszában, a m eggondolatlan  kul
tú rpo litika i döntések idején (am ikor harcolni 
ke lle tt V örösm arty, Arany, Jó k a i, G árdonyi 
stb. m eg a 30-as évek népiségének örök
ségéért), am ikor ez valóban bátorság  is volt.
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De: egyrészt ez t a funkciót nem csak a  „n ép i”  
írók végezték , másrészt ma, a népiség mai 
értelm ezésében, az egész szocialista költészet 
vállalja, n e m  valam i külön csoport privilégi
uma, képessége vagy történelm i kötelessége. 
H arm adrész t pedig: akár tá rsada lm i, akár 
művészi hagyom ányró l van szó, fontos krité
rium  a hagyomány minősége és teljessége. Csak 
úgy á lta lá b a n  a „hagyom ány” és „gyökér
zet”  abszo lu tizálása a régi népiség-koncep- 
ciónak k o ru n k  népiség-fogalmába való átve- 
tülése. És ezzel — bizonyos szellemi beideg
ződés a la p já n  -  rendszerint az is együttjár, 
hogy a fa lu  és a parasztság a hagyom ány 
kizárólagos örököse és letétem ényese, s nem 
csak e tn ik a i, folklorisztikus, hanem  társadalm i 
értelem ben is. A partikuláris népszem lélet 
szám ára csak i t t  van történelm i szenvedés, 
keserű m ú lt, csak itt tanúság és bizonyíték, 
-  sőt csak in n e n  m eríthetünk ú tm u ta tást, 
„h aszná la ti ú tm u ta tást”  a jövőre nézve is. 
(Lásd A  Jiwsal kapcsolatos megjegyzéseket.) 
A szocialista népiség szám ára viszont az egész 
nép h ag y o m án y a , tanúsága és ú tm u ta tása  
fontos, ah o g y  az irodalom ban is Zrínyi, 
V örösm arty , V ajda János, A dy, K assák, a 
N yugat, Jó z se f  A ttila , R adnóti m eg a szocia
lista a v a n tg a rd e  is hagyom ány, nem csak a 
népi k lassz ikusok . . .  És nem  is m inden 
„gyökérzet”  és hagyom ány válla lása  pozi
tívum : h a  az  elhaló, a fejlődés során  és követ
keztében felbom ló gyökérzethez és hagyo
m ányhoz való  hűség egy költő legfőbb je lleg
zetessége, azza l m indig együttjár a nosztalgia, 
a m elankó lia , az idillizálás s az ú j, változó 
m ozzanatok  h áttérbe  szorulása az elmúlok 
jav á ra , v a la m i nem  időszerűt konzerválni, 
m egörökíteni akaró  szándék . . .  A  régi falu 
és régi p arasz tság  kétségkívül a felbomló, 
á ta laku ló  —fejlődésben átalakuló — hagyom ány- 
és gyökérzettípusba tartozik.

N em  ez a  helyzet a család- és szülőföld 
szeretetével, am it Féja (joggal) Sim on egy 
m ásik vezérm otívum ának  ta rt. A szűkebb 
érte lem ben  ve tt patriotizm us a hum ánum  
egyik fo rm ája , s m int ilyet a szocialista népi
ség is m ag áén ak  vallja. De itt is fenntartások
kal é lh e tü n k . N em  is azért, m ert S im on István 
költészetében ném i egyhangúságot, egyszó- 
lam úságot sugalló túlnyom ósággal szerepel 
ez a te m a tik a , hiszen egy zá rt tém akörben 
(szerelem , hazaszeretet, ú jjáépítés, betegség 

stb.) is szü le tnek  rem ekm ű ciklusok, akár 
kötetek is. K étségtelenül kárá ra  van  azonban 
a szocialista népiség társadalm i to talitásának ,

ha a család- és szülőföldszeretet tem atikája 
elveszi a k ilá tást a nagyobb perspektívák elől, 
ha nem  csak küszöb, m elytől egy tágabb 
értelm ű szülőföld és család felé vezet az út. 
M ásrészt m egin t a régi partiku larizm us 
veszélye fenyeget, ha -  csak rejtve is — m inő
ségi különbséget teszünk az egyes család- és 
szülőföldnem ek között, azt sugallva, hogy 
az igazi család  a paraszti (vagy ak á r tágab- 
ban: az „egyszerű” ) család s az igazi szülőföld 
a falu. A külváros is szülőföld, a Józsefváros 
is meg az Angyalföld is, ha valaki ezt énekli 
meg, vélem ényem  szerint éppúgy „n ép i” , 
m int a falu  énekese.

V olt m á r szó arról, hogy a „népiség”  egyik 
korszerű érdem e s feladata valam iféle dúlás, 
válság, rom lás után  és annak ellenében , egy 
diszharm óniával szemben a szilárd  alapok 
lerakása, az újjáépítés, egy új harm ónia 
kialakítása. N em  tudom, m ire gondol konkré
tan  Féja G éza ezekről szólva. (így  fel sem 
vetem  az t, hogy ez az egész harm ón ia- és 
szilárdság-elm élet valam ilyen, bárm ily  távoli 
kapcso latban  is állhat a régebbi „ n ép i”  iro
dalom nak az idegenkedésével minden bomlás, 
bom lasztás és válságot hordó dúltság  ellené
ben, azzal a  m ozdulatlan m agabiztossággal, 
hogy ő képviseli a kiegyensúlyozottságot és 
harm ón iá t.) Jo b b  m agyarázat h íján  e vonat
kozásban úgy értelmezem Féja G ézá t, hogy 
Simon István  korunk eszmei és formai útkeresé
seinek z ilá lt, dúlt világképeivel és formai 
m egoldásaival szemben ta lá l va lam i -  nehe
zen m egharco lt -  szilárdságot, egyensúlyt és 
h a rm ó n iá t . . . Figyelemre m éltó, hogy Simon 
István is a  népi-naiv realizm ust vallja  eszmé
nyének ( A szegény rigót), ezzel szem ben egyik 
legszebb, legprogram osabb versében „ver- 
senytfutó, álrévült /egetm aszatoló/ ifjúi köl
tőn em zedékünk” -ről beszél (Levelek). Igaza 
van S im onnak  abban, hogy „ e  korban  a 
nagy, költő i m ondán ivaló”  az , „hogy  mi fáj 
m ég, vagy  m i jó  a népnek”  (uo .), — de egy 
olyan k o rb an , melyről költőnk oly m egragadó 
szépséggel m ondja: „felem ásan feszengsz a 
felemás ko r / testében . . .”  (E gyü tt), a szo
cialista népiséggel korántsem  összeférhetet
len a vívódó keresés, a legm odernebb formai 
m egoldásokkal való kísérletezés, a művészi 
rom bolás, dúlás, diszharm ónia sem. Em lé
kezzünk csak, m it m ondott Petőfi, mikor 
„szaggato ttságát”  (rom antikus dúltságát) 
szem ére vetették: ,,. . . e szaggatottság  nem 
is egészen az én h ibám , hanem  a századé . . . 
Ilyen e század, s lehetek-e én m ásform a? én,
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századom  hű gyerm eke!”  . . . M indezzel csak 
azt akarom  m ondani, hogy a harm ónia, a 
szilárdság, az egyensúly megintcsak nem  
specifikus jegye a m a népiségének.

Egy vonatkozásban pedig kétségtelen a 
hagyom ányos népiség-szemlélet Féja eszté
tikájában : a nyelv terén . A bomlási folyam atok 
között szerepel a nyelvi bomlás is, ellenm érge 
pedig ugyancsak a népiség. A bban az érte
lem ben persze, hogy az „egyszerű nép” , a 
parasztság nyelve. Régi tehertétele a nyelvi 
népiségnek az a felfogás, hogy a város nem  
beszéli a szép, tiszta m agyar nyelvet, nyelve: 
rom lás, bom lás, ugyanakkor a „n ép ”  (a falu, 
a parasztság) letétem ényese ősi nyelvtörvé
nyeknek, szabályoknak. Ez a felfogás is indo
kolt volt akkor, am ikor városaink polgár
sága jórészt csak tö rte  a m agyar nyelvet; 
a vidék, a falu funkciója ekkor kézzelfog
ható volt. De m a: egyrészt ma m ár még 
a nyelv terü letén  sem föltétlenül érdem  
a változatlanság, az újtól való idegenke
dés, a  hagyom ány m akacs őrzése, más
részt — és ez a lényegesebb — am ikor a 
polgárosultság az elm últ száz év a la tt m ár 
m egterem tette  a városi szintű m agyar köz
nyelvet, és am ikor nap ja inkban  Budapest jó  
három negyed része ap á ib an  vagy saját sze
mélyében faluról, vidékről felkerült „népfi” , 
az em líte tt különbségtevés teljesen indokolat
lan. Féjának azonban  igaza is van: a népiség
-  éppen az új össznépi közösség érdekében — 
nem m ehet tú l az igényes költőiségű érthető
ségen és egyértelm űségen, a képek, metaforák, 
szim bólum ok, nyelvi asszociációk még felfog
ható belső struk tú rá ján , s az is igaz, hogy 
(m int Féja Simon Istvánró l m ondja) ezt a 

nyelvi, képi, asszociatív biztonságot a közösség 
nyelvével való azonosulás biztosítja. De a 
közösség — az egész népi közösség, benne a 
paraszti nyelv ma nem  je len t valam i megkü
lönböztetett im m anens nyelvi tökélyt és ilyen 
értelm ű minősítést.. (így  nem  m agyarázat az, 
hogy Sim on szavaiban ,,parasztion takarékos” , 
hiszen nyilván  a parasztok közt is akad 
locsogó em ber, ahogy a m unkások közt is 
akad kevésbeszédű.)

V an m ég valam i, am iben  — talán ak ara t
lanul is — szintén kísért még Féjánál a népiség 
korábbi értelmezése. Az újabbkori népiség
-  elsősorban m in t etn ikum , folklór, nyelv, 
művészet — egyidős a rom antikával. A rom an
tika világszem léletéből, művészet- és nyelv- 
filozófiájából szivárgott á t a népiség fogal
m ába egész sor irracionális jegy. Az például,

hogy a költészet, a nyelvi kifejezés is mágikus 
ak tus, hogy általában  a m űvészet kultikus 
tevékenység, melyben a m űvész ném iképp 
sám án  vagy ha úgy tetszik: vátesz, apostol, 
ak i irracionális úton kapja-örökli képessé
gét . . . Nem, a szocialista népiségből hiányzik 
m inden  irracionalitás. A líra i érvényesség 
nem  mágikus erő, a közigazság kim ondásának 
képessége sem kultikus term észetű , a nyelv 
m ágiája  is csak m etaforikusán értelm ezhető, 
s nincs irracionális érvénye „ a  nép  szellemi 
örökségének” sem.

*

N em  feladatom  annak v izsgálata: m ennyi
ben  példája és m intája S im on István a ma 
népiségének. Féja Géza, lá ttu k , (egy több
féleképpen hangsúlyozható m ondatban) azt 
á llítja : „elsősorban Simon István  a m a népi 
költője” . Én mégis úgy vélem , ez a kijelentés 
in k áb b  fedi Féja népiség-koncepcióját, sem
m in t Simon István költészetének valódi 
karak terét. A népinek ab b an  az értelmezésé
ben , m elyet az előzőkben vázoltunk, Simon 
István  nem  m egkülönböztetten „ n ép i”  költő. 
De egész gondolatm enetünkből jó  lenne, ha 
az is k iderülne, hogy ma a „ n é p i”  megjelölés 
„csak”  általában  minősít és ad  rango t, de 
nem  egyénit művészileg: nem  differencia 
specifica, a népiség minden ideológiai (benne 
m űvészi) tevékenység szám ára nélkülözhe
te tlen  a lap , melyből az egyes árnyala tok , az 
egyes művészegyéniségek sajátos, egyéni je l
legzetességeikkel kibom lanak. H asonló válto
zás következett be egykoron a nemzetiség m inő
sítő értékében. Amíg a m agyar nyelven szólás 
partiku larizm us volt, addig  ez oppoziciót 
je le n te tt  a nem  m agyarul írókkal szem ben, de 
am ikor az irodalom  nyelve egyetem esen a 
m agyar le tt, a „m agyar”  író  tovább  nem 
je le n te tt értékm érőt (noha érték  m arad t), 
hanem  nélkülözhetetlen alapkelléket.

Sim on István m ellett és vele együtt tehá t sok 
más költőre alkalm azható a  Féja Gézától 
ny ilván  legegyénítőbbnek, legrangosabbnak 
szánt „ a  m a népi költője”  m inősítés. Sőt, ha 
a népiséget elsősorban a  to ta litás, az egész 
népe t, az egész hazát, egész nem zeti, népi 
örökségünket felölelő — egyetlen egyén által 
felfogható -  teljesség, tá rsadalm unk  lehető 
teljes kifejezésének igénye je llem zi, akkor még 
az sem egészen bizonyos, hogy Sim on István 
„elsősorban”  a ma népi költője (am i persze 
költői rangjából mit sem von le). Költői 
gyakorla tában  még kétségkívül v a n n a k —egyre

3 K ritika 33



kevesebb szám ban -  olyan partiku láris moz
zanatok, m elyek a X IX . századi és a 30-as 
évek népiségéhez közelítik. (Azt csak a baráti 
vallomás m űfaja m ondatja Féja Gézával, 
hogy: „E lődök  hatásának nyom át sem talál
juk  költészetében” , bizony könnyen m egta
lálható Petőfi, Juhász G yula, József A ttila, 
Illyés G yula „h a tása” , am i anny ira  nem  baj, 
hogy egyenesen természetes.) . .  . M ég azt 
sem ta r ta n á m  eminensen korszerű jegynek, 
hogy „valam ennyi kalandozása »hazatérés
sel« végződik” . H ivatkozhatom  a 30-as évek
ben Illyés G yu lára , N ém eth Lászlóra vagy 
akár Jan k o v ich  Ferencre, akiknél a földrajzi 
vagy ku ltu rá lis  idegenbe rán d u lás  mindig 
hazatéréssel — s az o tthon  m egvilágította, 
követelte korszerű feladatvállalással já r t  
együtt. K orán tsem  a „népfi”  vonása ez, m ár 
Ady tovább  lendülésének is egyik forrása 
volt.

M indez nem  je len ti azt, hogy Simon István 
nem  v á lh a t valóban a m a legnagyobb népi 
költőjévé. N em  tudok elképzelni kétesebb 
jövőt kö ltő  szám ára, m in t am it Féja Géza 
helyez k ilá tásba  a még 40. évét sem elérő 
Simon István  szám ára: „ a lap v e tő  vonásai 
im m ár a lig h a  változnak” , sem  félrevezetőbb 
lezárást, m in t azt, hogy Sim on világképe 
„kerek és teljes”  költői világkép. K erek talán  
igen, de teljes? H ány költőnek teljes a költői 
világképe? Simon István azonban  még kitel

jesedhet: m egtörtén t a „gyökérzet” , a hagyo
m ány, az örökség felmérése, m egtörtén t az 
önm agával, a  m últta l és je lennel való szem 
besítés, — a következő lépés bizonyosan 
toüűíílépés lesz a lehetséges to talitás, a való
ban korszerű  népi felé.

És végezetül térjünk még egyszer vissza a 
„n ép i”  term inushoz. L áttuk, hogy valódi 
érte lm ében  annyi mint: szocialista és h u m a
nista. A behelyettesítés azonban -  m a m ég — 
nem  m egy félreértés nélkül: a népi m a egy- 
időben kell, jelentsen történeti kategóriá t és 
legkorszerűbbet is. Am m int tö rténeti ka te
góriához hozzátapad t sok, mai ta rta lm án ak  
gyökeresen ellentmondó jegy. Veszedelm es 
dolog pedig  olyan fogalommal operá ln i, mely 
egyidőben je le n t heti azt is, am inek egy más 
értelm ezésben az ellenkezője. Az em ber 
könnyen félreértés áldozata lesz vagy indo 
ko la tlanu l beleértésekre gyanakszik. Az is 
nehézkes, ha állandóan egy jelzővel kell 
fé lreérthete tlenné  tenni egy tudom ányos te r
m inust, és „ a  népiség m int tö rténeti kate- 
góriá” -t vagy „ a  mai érte lem ben vett, 
szocialista népiség” -et kell m ondani. Féja 
G éza term inológiája m intha a rra  figyelm ez
te tne : egyelőre, míg a történeti fejlődés során 
rá rak ó d o tt ta rta lm i jegyek nem  halványulnak 
el, egy mai irodalm i alkotásra vagy életm űre 
ne alkalm azzuk  a „népi55 je lző t, m ondjuk 
ró la -  ha  az az igazság - ,  hogy: szocialista.

A Lánchíd telte azt, hogy Pestből nagyváros lett.
Hisz azelőtt a fogadókon, állathecceken, Redut-bálokon kívül legfeljebb az őszi vásár vonzotta ide az ide

geneket, a vidékieket. A Lánchíd a maga korában olyan újítás, olyan vakmerő és sikerüli reform volt Magyar- 
országon, hogy évtizedekig nem is volt más nevezetessége Pestnek, mint a Lánchídja. A legkonokabb magyar is 
beadta a derekát a karcsú, lenge híd láttára, és még az öreg táblabíró is, aki azzal a kifogással ellenezte a 
Lánchíd építését: ,,hogy minek az -  erre a kis időre” ( tudniillik a saját hátralevő esztendeire gondolt), igazat 
adott Széchenyi grófnak. A daliás főúr a Lánchíd megalkotásával érte el, hogy hazájában ezután nemcsak a 
szépasszonyok -  sok női kebelben bujkált megadó sóhajtás István grófért - ,  de a konzervatív, nehézkes, az 
újítástól a nemzetet féltő magyarok is komolyan vették eszméit. A Világ szerzője a csodaszép, világraszóló híd 
terve nélkül még sokáig Írogathatta volna röpíveit, és az ifjabbik Wesselényi Miklóson kívül nem olvasta volna 
senki.

A  Lánchíd magosán emelkedő ívei alatt ment át a régi Magyarország az új Magyarországba.
A hídon egy lyuk volt, amelyen át a memóriából a Dunába ejtette nagyapánk az elavult jelszavakat és ide

álokat.
A hídon fú jt legerősebben a szél, amely a közelgő szabadság, újraszületés virágmagvait elhintette a partokon, 

az emberi szívekben és elmékben.”
(KRÚ D Y GYULA)
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Felelet
D IÓ S Z E G I A N D R Á S

Ady, Csáth és a szecesszió

1 .

Gerelyes Endre az Üj írás decemberi szám ában Adyt és a szecessziót szegezi Csáth Géza mellének. Ily módon 
véli megbizonyíthatónak, hogy Csáth, ez a ragyogó tehetségű író, aki „ a  magyar novellisztika kimagasló 
egyénisége lehetne” -  „C sáth  Géza m aradt csupán” . Ami pontosan annyit jelent, hogy „m ind ig  helye kell, 
hogy legyen a magyar irodalom ban, de csak az értékmérce dereka táján .”

V itánk itt is kezdődhetne Gerelyessel. Tanárosan mér -  m éterrel; pedig mint író, tu d h a tn á  -  ez az iroda
lomban alkalmatlan mérce. Mi azonban nem kívánunk az irodalm i mérték fogalmáról elvont v itá t folytatni. 
Nem tanáros kifejezéseivel, hanem  állításai lényegével szeretnénk foglalkozni.

A végkonklúzió, amelyben „türelm etlen kritikája” sommáját megfogalmazza, s amellyel C sáthra  lesújtani 
vél, így hangzik: „S ez a pimodánkodás, ez a soha nem lá to tt túlvilági szépségű alkotásokért fakarddal és 
papírcsákóval vívott harc, ez a  szecesszió.”

M it válaszolhatnánk. Nem ez a szecesszió. Ez csupán egyike az irodalmi köztudatunkban tenyésző makacs 
balítéleteknek. S nem ez Csáth Géza. Ez Csáth Gézának legföljebb az egyik arca. Nem a jobb ik , nem  a rosz- 
szabbik, csupán az arc egyik fele; része az egész írónak, s kiegészítője annak, ami benne csak rész.

2,
Gerelyes nem hibás. A szecesszió fogalmát tekintélyes kiadványok is szokványos szavakkal jellemzik: 

„Dekadens életérzés, bágyadt hangulatok, bizonyos túldíszítettségre törekvés, túlstilizáltság . . . Az Üj versek, 
a Vér és Arany Adyjának stilizált vízióin, Bródy Sándor stílusán is a szecesszió hatása érződik , . .”  Ötven 
év nagy idő, s ha közben két konzervatív korszak csak azok m unkálkodott, hogy mindent, am i haladást jelen
tett, feledésbe merítsen, hát elmerülnek a legkiabálóbb dokumentumok. Mit számít, mit ír t Bródy Sándor. 
Hogy Vallomásában -  nem  valamely eldugott vallomásában, hanem  a Fehér Könyv tizenkettedik kötetének 
elején! -  így búcsúzkodik: „Bűnbocsánatot azért nem kérek az olvasótól: legfeljebb olyan voltam , mint ő, 
akinek az ízlése nyomott, a  szokása és erkölcse sodort magával. És testileg éreztem, m int hidegedik, mint 
hagy el, mihelyt túllépek a polgári igazmondáson és abban a pillanatban, amint egy-egy tekintélyét meg
próbáltam  kikészíteni, lelki szemeimmel láttam , mint húzzák félre a  szájukat: ez ízetlenség, ez okvetetlenkedés 
vádaskodás, a toll hatalm ával való visszaélés. Szecesszió.” S m it számít, ha Ady Endre le is írta : „Az én 
szecesszióm a haladás harca a vaskalap ellen” .

A ma konzervativizmusa érveit a régebbi korok vaskalaposaitól veszi. És ezek a konzervatív érvek nagyon- 
nagyon forradalmian konganak. Álforradalmian. Elítélik a  szecessziót. Idegbajt kiáltanak. Iszákosságot. 
Ópiumot. A lényeget azonban nem említik. Nem veszik tudom ásul, hogy Ady Endre költészetének nem 
lényege, hogy költője gerincsorvadásban pusztult el; hogy Csontváry festészetét nem őrületéből kell levezetni; 
hogy József Attila költői világképe nem szkizofréniájával m agyarázandó; s hogy Csáth Géza művészetét sem 
lehet ópiummámoros vízionálásnak tekinteni.

A legrosszabb módszerek egyike a művészi alkotást a pszichikum — lehetőleg a beteg pszichikum — kivetü- 
léseként magyarázni. Legalább olyan rossz módszer, mint vulgárisán értelmezett társadalm i tükörképnek.

Az, hogy hogyan pusztul el egy em ber -  egy író! -  nemcsak biológiai tünet; a halál társadalm i termék -r 
legalább is a meghalás módja. Ady lá tta  tisztán és világosan, hogy a rossz halál, amelyben elődeinek, kor
társainak, s neki is majd része volt, mennyire összefügg a korral, amelyben élniük adato tt. „H a jh , hajh, 
Szörnyűséges nézni. H arm inc éves alig múltam s egy isteni generáció veszett ki mellőlem. Reviczky Gyula, 
Justh  Zsigmond, Iványi Ö dön, Hrabovszky Lajos, Fóris Pista, Nyilassy Matyi és még egy egész c sap a t. . . 
És én gondolkoztam rajta: m iért halt ki ez a dicső gárda? M iért élt boldogtalanul? M iért élőhalott, aki még 
itt m aradt? . . . Valamennyit az ereje tett boldogtalanná. A m ai m agyar társadalom összetör m inden erős 
egyéniséget. Nádszálderék, nem  önálló fej. A mi forrongó, zavaros viszonyaink között megbecsülhetetlen 
adomány. Persze ezt hiába is magyarázták volna szegényeknek! . . . ”  A húszéves Ady társaságában így kiált 
fel valaki. S a húszéves Ady kiált így fel, a nagyváradi Szabadság hasábjain.
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A szecesszióban, hányszor vallotta ezt be, ernyedten és bűnbánóan  Bródy is, Ady is és a  többiek is: a 
„menekülő é le t” szólalt meg, az a hajrás, dekadens önpusztítás, amellyel a sorsot hívták ki m aguk ellen. De a 
szecesszió mégis elsősorban harc, úgy ahogy Ady kifejezte, a  haladás harca a vaskalap ellen, az élet harca a 
halál ellen, és a szépség harca az iszonyat ellen.

Csáth élete is „menekülő élet”, s ez novelláinak álom látásaiban, a  maga köré kerített mesterséges gyönyö
rökben, a  „varázsló  kertjében” tükröződik. De Csáth -  és szecessziójához ez is hozzátartozik, sőt ez még 
jobban hozzátartozik  -  nemcsak m enekült az élet elől, hanem  szem be is fordult vele. Szembefordult, s olyan 
arcát lá tta  m eg, amelyet kevesen kortársai közül. S bár nem volt forradalm ár, olyan dolgokat merészelt leírni, 
rezzenéstelen nyugalommal, amelytől más ordított, őrjöngött, átkozódott, sírt és kétségbeesett. Ady is. 
„Csönd v an  és csöndben barangolok én e kis Guignol-országocskán keresztül” .

5 .

„A ki egy jo b b , tisztességesebb haladó és humánus társadalom  érdekében egyetlen sort nem  ír  le, abból 
sohasem lesz író ” . Gerelyes ezt a  m ondatot is Csáth fejére olvassa. Látszik, hogy túl a balítéleteken, amelyek 
Csáth teljes művészetét az ópiumszívással és a szörnyű öngyilkossággal kívánták kompromittálni, semmit sem 
értett m eg művészete objektív tarta lm ából s így esztétikai jelentéséből sem.

Csáth ugyanazt a Rémet látta , m int A dy Endre, s ugyanazon Iszonyat ellen tiltakozott. N em  volt forra
dalm ár, csak egyszerű, túlságosan kultu rált polgári humanista. De ez elegendő volt ahhoz, hogy a  Bácskát, 
éppen úgy m in t az egész országot ne lássa sem Tündérlaknak, sem K ánaánnak.

Egészen m ás valaminek látta.
Gerelyes alaposan elemzi Csáth „rossz”  novelláit. A kezdő író zsengéit, s az álomba m enekülő művész 

érdektelenebb dolgait. De hogy m it lá to tt a  valóságból s belőle m it m utatott meg, a  kötelező udvarias gesztu
son tú l, alig  érdekli.

Pedig C sá th  mélyre látott.
A fasizm ust lá tta  meg.
Ezt a lá tnok i képességet ma m ár, az u tóbb  történtek tapasztalatának birtokában, nem tagadjuk meg Musil- 

tól, T hom as és Heinrich M ann-tól, Kafká-tól. Nem csupán azért nem  tagadjuk meg, m ert nagy tehetségű 
írók; han em  elsősorban azért nem, m ert világos; ők valamennyien egy szörnyű társadalmi betegség, az évszá
zados „n ém e t nyomorúsábgól” kifejlődő dögvész előhírnökei. T udnunk  kell, hogy a „ném et nyomorúság” - 
gal egyidőben, sőt egy fedél alatt, volt m agyar nyomorúság is. S ebből is a fasizmus sarjadzott ki, némileg még 
ham arabb  m in t a német tájakon. S ennek a magyar fasizmusnak is megvannak az előhírnökei, látomást- 
látói, apokalipszistől rettegői, vér-vér-és-vér kiáltói, a szociológiáját és pszichológiáját józan, tárgyias eszkö
zökkel m á r  előre kikutatói. Ezek valam ennyien Halál-országnak lá tták  Magyarországot m ár akkor, amikor 
urai és püspökei azt az illúziót szerették volna még legalább egy emberöltővel meghosszabbítani, hogy 
„extra H ungáriám  non est vita” . Ez a  „m agyar életforma” azonban ekkor már olyan volt, m int a Biblia 
meszelt sírjai: kívül fényes és fehér, belül pedig tele bűzzel és rothadással.

A kö z tu d a t minálunk mindmáig két A dy Endrét tart számon. A  forradalm árt, az életet akarót, aki egy egész 
m egújulásra készülő ország közgondolkodását és közérzelmeit fejezte ki; s egy beteget, dekadenset, halál
látót, aki a  m aga magánbajaival, félelmeivel, idegbeteg látom ásaival is nyűgölődött. Ám ez a  magán Ady 
Endre sem  volt magán, halál-látom ásai nem pusztuló m agára, hanem  egy egész országra vonatkoztak.

A Halál-tó fölött kerengünk 
Szép, bátor, büszke madarak.
S a tóban nagy, förtelmes és rest 
Kígyó-fejű, éhes halak.
E zt a bűz-lehü bús tavat 
íg y  is nevezik: Magyarország.

Balázs Béla, Bartók Béla, Csontváry K . Tivadar vízióinak tárgyi tartalm a ugyanez a Halál-ország. Csáth 
Géza — B artók első értő magyar kritikusa -  nemcsak vizionál, hanem  az orvos hideg szenvedélyével keresi a 
diagnózissal együtt az okot is. Novellái kegyetlen, hideg, diabolikusan pontos látleletek egy kifejlődőben levő 
szörnyű társadalmi-lelki betegségről.

4.

Csáth G éza ugyanabból a beteg életanyagból merít, amelyet félve, nyugtalanul, toporzékolva kerülgetnek a 
századforduló novellistái, az ő -  és Ady Endre, Móricz Zsigm ond és a többi nyugatos -  közvetlen elődei. 

Egy P ap p  Dániel tárca budaörsi sváb legényekről szól, akik a szegény házaló zsidót m erő heccből verik
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agyon, s apró sváb gyerekekről, akik az elhaladó kabátos emberre m induntalan rákiáltanak: „ Ju tt, Ju tt!  
(Zsidót m ondanak ugyanis, kemény dével.)” „K egyetlen! A sváb kegyetlen! -  írja Papp. -  A műveletlen gaz
dag ember nagyon komisz ember. A Schulvereinek ne méltóztassanak megharagudni, mert am int látható, 
nem faji okokkal okoljuk meg a dolgot, hanem anyagiakkal.” I t t  „sematikusan”, „d irek t” nyersességgel
-  ahogy Gerelyes m ondaná -  ugyanazon kegyetlenségről van szó, amelyet Csáth A kút című novellájában ír 
meg. A sváb nagygazda nem  segít a  beomló kútban álló felebarátján, mert ez a gazdag sváb gyűlöli a szegény 
rokont, akit ő te tt tönkre. Nem bánja, ha el is pusztul, m ert komiszsága élő tanúja pusztul vele.

Papp Dánielhez (s a többi délvidéki íróhoz, Gozsduhoz, a  fiatal Herczeg-hez) nem csupán véletlen meg
felelések fűzik. Rokon világ az övék, s rokon színek: az a  bő világosságú bácskai kolorit, amely egy látszólag 
gazdag, gondtalan, idilli élet tükre. Valamennyiök közül azonban Csáth érzékeli legjobban, hogy ez az idill 
egy megromlott, beteg idill. A napsütötte házfalak között, a  „délutáni álom” idején szörnyű tragédiák zajla
nak. Az idillből úgy siklik elő az erőszak és az iszonyat, m int a keleti, paradicsomian szép világú mesék bok
raiból a  kígyó. S azonnal, föltétel nélkül tám ad, fojtogat és öl.

A Csáth novellák egyik harm ada a történéstelen, fülledt bácskai idillekről szól. A másik harm ad a nyílt és 
gátlástalan erőszakról. Férfiak pofonnal, nők, csúnyák és visszataszltóak hazugsággal zsarolnak szerelmet; 
önmaguk számára is gyanútlan, kívülről szelíd emberek akaratlanul gyilkolnak; tanítók állati kéjjel gyere
keket botoznak; féltékeny és megcsalt férj baltával veri szét hazug és erőszakos felesége fejét; gyermekek, 
kedvesek és bumfordiak, állati kíváncsisággal kínoznak, öldösnek állatokat; s kitanult hóhérsággal ölnek 
embert, gyilkolják meg anyjukat.

Az Anyagyilkosság-ot képtelen, m agyarázat nélküli remekműnek tudtuk mindezideig. Illés E ndre gyűjtő
munkájának, a lehető teljes Csáth Géza életmű kiadásának* legfontosabb eredménye, hogy bebizonyítja: 
a látszólag „véletlen” remeklés nem véletlen, a  Csáth érzékelte „véletlen” az ő írói világának rendszeres, 
szükségszerű tartozéka. Gerelyes fölöslegesnek érzi a „teljességre törekvést” ; s nem veszi észre, hogy ebben a 
teljességbe a Rozi, a Vasút és legfőképpen A kis Emma is beletartozik. Ez az újabb, gyermekek gyilkosságáról 
szóló történet, iszonytatóbb, mint a  másik. A gyerekek nem féléber anyjukat, a véletlen kényszeréből ölik meg, 
hanem éber, tiltakozó pajtásukat, mohó tudatossággal „kísérletezve” .

Csáth ezeket a  hideglelős, iszonytató novellákat nem az „ópium m ám or” hatása ala tt írta . Eszközei, látás
módja biológiai-orvosi pontossága és leírásai leplezetlen őszintesége egyaránt a naturalisták tanítványának 
m utatják. A vörös Eszti-Ъеп meg is írja, hogy „ a  naturalista írók művészete iránt érdeklődtem” . Fontos ezt az 
összefüggést ismerni, s a  „verista” Papp Dánielen kívül Csáth előzményei között Bródy Sándort és Thury 
Z oltánt is szám ontartani. T hury  egyik novellája, a  Sötétség egy emberről szól, aki megbolondul az erőszaktól 
való félelmében és a félelem m iatt érzett szégyenében. Csáth novellája a Vasút, ugyanez a história; egy kis- 
hivatalnokot megvernek, s addig rendezett élete megzökken, a félelem és a  szégyen narkózist kereső üldö
zöttje lesz. T hury 1897-ben jelentette meg novelláját, amely világos allúziókat tartalm az a Bánflfy-féle csendőr
uralom atrocitásaira. Hősét egy utcai tüntetés alkalmával kardlapozzák és kergetik meg lovasrendőrök. 
A Csáth novella verekedői vasúti hivatalnokok, raktári munkások, akik szintén valamiféle R end nevében
-  homályos raktári épületbe vonszolva áldozatukat -  ütlegelnek. M int ahogy Thury hőse, ez az áldozat sem 
talál módot a  jogorvoslásra ; s tulajdonképpen ebbe bolondul bele. „A  törvényes megtorlás -  érzi -  a legszi
gorúbb Ítélet esetén sem állhat arányban az elszenvedett bántalom m al” .

Ez a  párhuzam  egyben a rra  is rám utat, hogy Csáth -  akárcsak naturalista elődei -  precízen és mindig fel
tárja az erőszak és az iszonyat szociális determinánsait. Nem elvont és misztikus erőszakot jelenít meg, hanem 
azt, amely valós, szinte idillien természetes viszonyok között keletkezett. Van annak jelentése, hogy Csáth 
gyilkosait és áldozatait olyan pontosan megvilágítja; s hogy gyilkosai közt nemcsak m űveletlen böllér és 
kőműves található, hanem  főként és elsősorban úri gyilkos, bácskai dzsentri és katonatiszt; és főleg ezen úri 
miliő gyerekei, akik azt látják, hogy a fölnőttek számára természetes a szadizmus, az erőszak; a  tanító  „vágat”, 
az újságok rablás-gyilkosságról és a gyilkos felakasztásáról írnak, s a szülők mindezt vacsora u tán  anekdotázva 
megbeszélik. A gyerekek a fölnőtteket utánozva határozzák el, hogy akasztósdit játszanak, s végzik ki — a 
legnagyobb kamasz, G ábor, hóhéri vezényletével -  a kis Em m át. E novella -  mint a legtöbb hasonló -  lá t
szólag hangsúlytalan, „sem atikus” utalással végződik. „E  ponton vége szakad az idevonatkozó följegyzé
seknek . . .  A család sorsáról csak annyit tudok, hogy az apa m int ezredes, nyugalomban van, Irm a jelenleg 
özvegyasszony, Gábor pedig katonatiszt” .

A naturalizm us taníto tta  meg Csáthot tökéletesen és részletesen megfigyelni, s őszintén leírni nemcsak a 
külső világot, hanem az em beri lelket is. Novelláiban a gátlástalanság és a  szorongás tökéletes pszichológiai 
ábrázolataival találkozunk. O lyan elképesztően találó lélekábrázolásokkal, amelyekre nálunk még Koszto
lányi volt képes, de ő is csak később, érettebb korában. Az erőszakos cselekedetet, gyilkosságot nemcsak kíséri 
a gátlástalan-szorongásos lélekállapot, hanem mintegy megelőzi és előidézi. Gyakran áttételes, álomi formában 
jelentkezik ez a  szorongás, m int A béka vagy a  Gyilkosság című novellákban, melyekben az iszonyat egy 
„szőrös béka” álomképében objektiválódik. De épp a legjobb, szinte rezzenéstelen tökélyű novellákban a gát

* Csáth Géza: A varázsló halála — V álogatta és a bevezető tanulm ányt írta Illés Endre. — Szépirodalmi 
Könyvkiadó 1964.
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lástalanság és szorongás külső oka nem  látszik. A gyilkos gyerekek kíváncsisága, élethabzsoló és haláltkutató 
mohósága, tehá t m aga a szándéktalan cselekvés fejezi ki a lá tha ta tlan  erőszaktól és iszonyattól való rettegés 
lelkiállapotát. Meghökkentően természetes, józanvilágítású novellák ezek valamennyien. Még a stílusuk sem 
különösképpen dekoratív; inkább rideg, szinte jegyzőkönyvien töm ör, tényközlő. Nem az értelem és az érzékek 
bomlása, inkább fegyelem és koncentráció jellemzi őket.

A novellák harm adik harm adán észlelhető az ópiumköd, a mesterséges gyönyörök keltette élmények 
tükrözésének hatása. A Délutáni álom, az Ópium és az Elfeledett álom légköre csakugyan nem evilági. De akkor 
sem a „túlvilági szépségek” világa, mint ahogy Gerelyes látja, henem a túlvilági retteneté és szorongásé. 
Felfokozott idillek -  felfokozott, idegtépő szorongással. „A  levegő fojtó, a m últ rettenetes atmoszférája 
ez. Vagy a jövőm é? -  írja az Elfeledett álomban, a  Kékszakállú Herceg várának titkaihoz hasonló titkokról 
beszélő novellájában. -  M i minden érheti az embert, sejteni se lehet, hova fogok kiérni, mit fogok látni, hol 
fog velem a lépcső leszakadni -  mindezt e pillanatban el sem gondolhatom. Mert ha a legrosszabbat, a  leg
borzasztóbbat gondolom a jövő még mindig rám  licitálhat” . A kifejezésforma, e novellákban m ár csakugyan 
„szecessziósán” eredetieskedő; de az iszonyat, a szorongás mélységesen objektív. A valóság tükröződése.

5.

S e ponton elérkeztünk oda, amikor ki kell jelentenünk, hogy Csáth, mindezen vonásai ellenére, nem  natu
ralista. A szó szoros értelmében „szecessziós” író volt, nem betegsége, hanem világnézete tette azzá.

Ne értsünk ez ala tt azonban valam i degradálót, megbélyegzőt, m int ahogy Csáth sem érzett ilyet benne; 
Bartókot, akit a  „szecessziós zene” egyik úttörőjének neveztek, egyszerűen zseniálisan modernnek tarto tta. 
„Ű j, sohase hallo tt hangszínek, vad, erőszakos ritmusok” költőjének, akinek „fantázia-birodalm a az Ady 
Endréjéhez” hasonlít”, s akinek „szubtilis, elrugaszkodott, az álom és az őrület határán mozgó lelkiállapotait” 
„m inden finom idegzetű ember érezte!” K arinthy, aki Csáth közelebbi barátai közé tartozott, értette meg, 
hogy az őrületnek mi a szerepe Csáth művészetében. Észrevette, hogy a Moravcsik klinika betegeit kezelő 
fiatal orvos m aga is micsoda szorongásokkal küzd, a Démonnal, aki „m inden borzalomnak és nyomorúságnak 
felidézője, terem tője e szörnyű világnak, melyből nincs menekvés.”

Csáth -  m inden novellája ezt dokumentálja -  valamely, a jelenségek felszíne mögötti, ismeretlen és 
kifejezhetetlen Erőszaktól és Iszonyattól retteg. Az idézett m ondatot, A vörös Eszti-ben, a naturalizmussal 
kapcsolatban, így folytatja: ,,. . . Azt képzeltem, hogy Andersen bácsi m int művész, alaposan elbújhat mel
lettük, akik tökéletesen és részletesen figyelik meg az életet. Nem tud tam  még, hogy a bölcsesség nem  az 
őszinteségben van, és nem is a hazugságban, hanem másutt, a  kettőn kívül.”

Csáth bölcsességének a lényege nem magának az erőszaknak, a gyilkosságnak, mint egyszeri és véletlen 
tapasztalati ténynek a megjelenítése; az ő bölcsessége a szorongás kifejezésében van, szemben azzal az ismeret
len erővel, am ely elkerülhetetlenné teszi az ember életében az erőszakot, gyilkosságot, katasztrófát. E pilla
nattól kezdve, a  szorongás élményének abszolút, egyetemes élménnyé fokozásától érintkezik Csáth világa 
és világnézete először a Kafka-i látomásos szorongás birodalmával. S rokonok a levonandó következtetésben 
is. Ebben a világban nemhogy nincs az embernek szabad akarata, hanem  mindenféle cselekvés, az is, amellyel 
az ember végzetének akar ellene szegülni, a végzet bekövetkezését sietteti. „Az ember bizonyos dolgokat 
nem tehet jóvá. M inden lépésével elősegíti a  saját pusztulását és másokét is.”

Persze a szorongást, s a szorongás mélyebben fekvő okát, ekkor, amikor még mintegy csak csíraformában 
létezik, akik felfogják is csak „stilizáltan” , „dekoratív” jelekben és szimbólumokban tudják kifejezni. Ady 
szorongásos szimbólumai, a Jó  Csönd Herceg, a Rém-mesék U hu-ja, a Disznófejű Nagyúr, s az Ös-Kaján 
világa, egy megnevezhetetlen rettegés, bekövetkezésre váró katasztrófa kifejezései. Ady nem egyszer „deko
ráció” nélkül is beszél szorongásairól: „S őszi erdőkből kidalol szerelmünk gyász-hitű rettegése.” S kortársai 
jórészét szintén nyugtalanítják hasonló lírikusi szorongások. „ A  világ kint haddal tele, De nem abba halunk 
bele” -  beszél Balázs Béla is valam i megnevezhetetlenről.

H a Csáth helyét keressük, akkor itt tudnánk kijelölni a helyet, melyet betölt. Először beszél a próza tár- 
gyias, ábrázoló pontosságával irodalm unkban, egy olyan valóságról, amelyben az egyén semmivé válik, 
legfőbb értékből, m indent akarható és cselekedhető szabad lényből semmivé, páriává, áldozattá, ismeretlen 
erők játékszerévé. Az élet felszínén, a M onarchia és a századelő Magyarországa valóságának felszínén, a 
liberalizmus törvényei uralkodnak, az egyéniség „szabad” kibontakozásának lehetőségei. Csáth azonban 
éppen azt lá tja  meg, hogy a liberalizmus törvénye szerint szabaddá és gátlástalanná vált egyén, s ezen egyé
nek összességének, sokaságának egybeható cselekedetei eredője: pillanatonként, és megismétlődően bekövet
kező katasztrófa.

Ady pontosan látja a helyét, szerepét a szecesszió azon irányzatának is, amely megelégszik a felszín tük
rözésével, impresszionista, színező felületességgel, s a  polgári rend belülről keletkező válságát nem érzékeli. 
Idézett gondolata nemcsak a vaskalap, hanem  ez ellen a liberális felszínesség ellen is szól. Az ő állásfoglalá
sával egyvonalban halad a fiatal Lukács György harca az impresszionizmus ellen, egy a  mélyebben fekvő 
problém ákat feltáró irodalom ért. Ö  kísérli meg először irodalm unkban e probléma elméleti általánosítását.
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Csáth helyzetét, szerepét is megvilágítja az a  vita, amelyet Lukács Balázs Béláért folytatott 1911 és 1918 
között. A vita itt m ár nem  is a népies-nemzeti iskolával, a  konzervativizmussal folyt, hanem m agával a 
Nyugattal. Egy olyan polgári álláspontról, amely a polgári renddel, osztályával meghasonlott, teljes izo
lációba szorult, magányos polgári művész szemszögéből mond ítéletet az egész kapitalista rendről. Lukács 
világosan látja, hogy nem  lehetséges a polgári valóság reformja, szakít m inden olyan illúzióval, am ely erre 
a koncepcióra épül, -  a  N yugat liberalizmusával, s az ezzel ekvivalens impresszionizmussal. Babits Mihállyal 
vitatkozik ezért, akiben az impresszionista, tehát a  polgári valóság felületi válságát észlelő művészi maga
tartásnak képviselőjét látja . S Balázsért hadakozva (akinek művészetét külföldi tartózkodásai a la tt sem 
mulasztja el nyom ról-nyom ra figyelemmel követni) a polgári világrend antinómiáit mélyebbre hatolóan 
átélő, s a filozófiai általánosítás szintjén megérzékítő látásmód mellett tör lándzsát. Vagyis A dyért, aki -  
m int 1908-as kritikájában megírta -  az első volt azok között, „akik a dolgok lényegét akarják kifejezni” ; 
a Nyolcakért, akik ugyancsak az impresszionizmus hangulat-esztétikáján túllépve, kívánnak mélyebbre 
hatolni.

De mindez túlvisz a  Csáth problémán, amely kisebb és körülhatároltabb amazokénál; C sáth  jóformán 
csak a mélység ellentm ondásainak megérzékítéséig ju to tt el; a kiútról -  még egy etikai megoldás lehetőségé
ről sem -  nem gondolkodott. Mindez azonban nem  kisebbíti lényeglátásának művészi értékét, az t a kezde
ményező szerepét, am elyet egész modern prózánkban betölt. Századunk azon polgári művészei közé tar
tozik, akik nemcsak a  polgári civilizáció és kultúra úttörőinek szerepét töltötték be, hanem vállalták a  polgári 
valóságból való k iábrándítást, a kegyetlen dezillúzionálást, a jövő polgári rend katasztrófikus csődjének 
megmutatását.

6.

A polgári művész izolációjának -  az Ady, Bartók, Csontváry, Balázs, Csáth megtestesítette magatartásnak 
és világnézetnek -  a  liberalizmussal szemben nyilvánvaló a  történelmi létjogosultsága; a kor legkiemelkedőbb 
művészi értékei — polgári művészetet értve - ,  ezen a  talajon jöttek létre. A  fasizmus fokozatos előretörésével 
fennmarad ezen a ttitű d  lehetősége; egyben azonban objektív, valóságfeltáró értéke mind problematikusabbá 
válik. E korban m ár m ind kevésbé lehetséges ebből az attitűdből a valóság mélyére hatolni; módszerre éppen- 
úgy felszínessé válhat, a  lényeg eltakarásának művészetévé degradálódhat, m int egykor az impresszionizmus, 
az esztétizmus. A döntő  fordulatot itt a szocialista művészet megjelenése, világirodalmi szétágazása hozza; 
a szocialista művész magatartása és világnézete esztétikailag érvényesebb, mert lényegfeltáróbb művek 
létrehozására alkalm as immár. A kor igazi, nagyjelentőségű művészei -  a  polgár Babits, a  plebejusi Móricz 
és a szocialista József A ttila egyaránt -  átélik az izoláció élményét, de egyszersmind küzdenek is a magány 
széttöréséért. S m ár m aga ez a küzdelem, az emberi közösséggel való egybeforrásért való harc , új humánus 
és esztétikai értékek forrása lesz.

Ügy gondoljuk, világos az álláspont, am elyről Gerelyes elham arkodott ítéletével vitatkozunk.
A szocialista művészet szövetségben volt és m arad a lényegkereső polgári művészettel. A mélyebbenfekvő 

problémák megvilágításának igénye tette szám unkra értékessé a m últ századi realizmust éppúgy, mint a 
századforduló társadalm i konfliktusait feltáró naturalizm ust, a polgári rend válságát őszintén tükröző század- 
eleji szecessziót, tegnapi s mai avantgardizmust. Csáthot ebben a sorban látjuk, s emiatt tud juk  művészetét 
nemcsak tehetségesnek, hanem objektíve is jelentős esztétikai értéknek.

,,. . . nagy önhittség volna bármely nemzet és kor jeles költőiben, azt hinni, hogy azon nemzedékből, melyhez 
tartoznak, csupán ők hivalvák a költészet isteni szövétnekét lobogtatni kortársaik előtt. Igen, a körülmény őket 
emelte e díszes helyzetbe: de százan meg százan lehetnek az ekeszarvnál, a műhelyekben és egyebütt, kik, 
ha a sors kedvez, épen úgy, vagy jobban belöltendék azon helyet, mint az ünnepelt koszorúsok.”

(A R A N T  JÁNOS)
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Vitafórum

A N T A L  LÁ SZLÓ

M atematika és esztétika
Irodalmi müvek gépi elemzése

Lehet-e irodalm i alkotásokat, p rózát és verset, gép
pel, pontosan elektromos számológéppel elemezni? 
És ha igen, akkor az írásművek mely oldala, alkotó
része vizsgálható így? Eljön-e az az idő, amikor az 
autom atikus gépi elemzés részben vagy egészben 
pótolni tud ja  az irodalomtörténészt és az esztétikust? 
Ezekre a kérdésekre szeretnék az alább iakban  fele
letet adni, m ár amennyire tudok és ez idő szerint 
egyáltalán lehetséges. A feltett kérdések természete 
azonban szükségessé teszi, hogy először ne közvet
lenül az irodalm i művek esetleges gépi elemzését fir
tassuk, hanem  azokra a területekre vessünk egy 
pillantást, ahol a gépi elemzésnek m ár vannak nem 
is csak kezdeti eredményei.

Számos esetben előfordul, hogy bizonyos tartal
makat gépi úton akarunk összegezni, feldolgozni 
vagy m egtalálni. Ennek a munkának leggyakoribb 
formája az ún. automatikus dokum entáció. Az eljá
rás célja közismert: Mivel a tudományos publikációk 
mennyisége az utóbbi negyedszázadban rendkívül 
megnőtt, egyetlen tudós sem képes szakterülete iro
dalm át „eredetiben” követni. Ám m inden kutatónak 
szüksége van arra , hogy az illetékes szakirodalom 
minden lényeges megállapítását megismerje. Hogyan 
oldható ez m eg? Ügy és csak úgy, hogy a  publiká
ciókból gépi kivonatot készítünk. T ehát olyan eljá
rást kell kidolgozni, amely egy hosszú — esetleg több 
száz oldalas -  könyvből vagy vaskos folyóiratból 
tíz-tizenöt lapos kivonatot készít. Ennek érdekében 
a gépet olyan utasításokkal kell ellátnunk, amelyek 
segítségével képes megtalálni a rendkívül nagy 
anyag lényeges megállapításait, s azokat képes értel
mesen összefoglalni. A gépnek tehát „el kell olvasnia” 
az eredeti szöveget, „fel kell ismernie” a  lényeges 
megállapításokat, és azokat röviden „el kell m onda
nia” . Egy -  igaz, nagyon elemi -  feladatot tehá t az 
irodalmi művek esetében már ma is el lehet végez
tetni a  géppel: egy több száz oldalas regény ta r ta l
m át össze lehet vele foglaltatni esetleg húsz vagy 
annál is kevesebb lapon. Ez ugyan elég silány ered
mény, de lehet haszna az irodalomtörténész szám ára. 
Például akkor, ha  a kutató valamilyen tarta lm i 
motívum elterjedését keresi, egy esetleges össze
hasonlító irodalom történeti kutatás keretében. Több

száz könyv talán hiábavaló elolvasásától mentesülhet 
igy a tudós, és csak azokat a m űveket kell eredetiben 
is végigolvasnia, amelyek géppel készített kivonata 
utal a keresett motívum m eglétére.

H ogyan készíti el a gép a ta rta lm i kivonatot? Ügy, 
m int egy ember? Nem. M ásképp és általában job
ban. A gép csak egyetlen dologra képes: felismer 
bizonyos szimbólumokat, szavakat egy adott szöve
gen belül. Ennek megfelelően m inden  utasítás, amit 
a gépnek adunk, egy-egy form ailag azonosítható 
szimbólumra, betűsorra vonatkozik. M ármost nyil
vánvaló, hogy egy szöveg betűsorai, szavai az illető 
szöveg tarta lm a szempontjából nem  egyformán fon
tosak. O lyan betűsorok felismerésére és regisztrálá
sára kell utasítanunk a  gépet, am elyek az illető 
tudom ányág fontos fogalmai. Ezek á lta lában  gyak
ran fordulnak elő. Egy olyan szakfogalom , ami na
gyon ritkán  fordul elő, nem szokott jelentős lenni. 
Például a nyelvészetben gyakran előforduló, fontos 
szakfogalom a fonéma, a morféma, a  közvetlen Összetevő, 
míg a ritka szakfogalom a morfológiai hosszú kompo
nens. H a  tehá t nyelvészeti szövegek kivonatolására 
állítjuk rá  gépünket, akkor a gép á lta l felismerendő 
kulcsszavak között okvetlenül szerepelnie kell a 
fonéma vagy morféma betűsoroknak, de  nem  okvetle
nül a morfológiai hosszú komponens term inusnak. M ár
most ha megállapítottuk a kulcsszavak listáját, akkor 
a következő utasítást adjuk a gépnek: M inden eset
ben, ha legalább két kulcsszót találsz egy mondat
ban, a m ondatot emeld át a ta rta lm i kivonatba. 
Ugyanis feltételezzük, hogy azok a m ondatok  a leg
jelentősebbek az illető dokumentum szempontjából, 
amelyek több kulcsszót tartalm aznak. D e elképzel
hető a tartalm i kivonatolásnak más m ódja  is. Pél
dául abban az esetben, ha a gépet a  je lzők  és hatá
rozók mellőzésére utasítjuk, akkor m ár m integy har
minc százalékkal rövidebb szöveget nyerünk. Ha 
ezt megtoldjuk azzal az utasítással, hogy a  gép csak 
minden második m ondatot vegye figyelem be, akkor 
az eredeti szövegnek m ár csak 70/30, azaz  harm incöt 
százalékát „hozza ki” gépünk a ta rta lm i összefogla
lásban. Ami a szövegek rövidítését, kivonatolását 
illeti, nem kell a ttó l tartanunk, hogy nagyon  ham ar 
értelmetlenségbe fullad az elhagyás. A  természetes
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em beri nyelvek ugyanis rendkívül redundánsak. 
Rengeteg „felesleges” vonást tartalmaznak. Shannon 
vizsgálatai alapján például tudjuk, hogy a nyom ta
to tt angolban a redundancia mintegy 50 százalék. 
Ez azt jelenti, hogy ha egy angol szövegben ötven 
százalékos kihagyásokat eszközölünk, az angolul 
tudó olvasó még rekonstruálni tudja az eredetit. 
(Persze akkor, ha a  kihagyást arányosan osztjuk el a 
szövegben. H a egy ötszáz lapos regény első kétszáz
ötven oldalát hagyjuk el, a  második felét nem tudjuk 
rekonstruálni, csak igen tökéletlenül.)

Ellenőrzésképpen összehasonlították azokat a ta r
talm i kivonatokat, amelyeket géppel készítettek, em
berek, kutatók által készített kivonatokkal. A kísér
letet néhány hónappal később ugyanazon a szövegen 
ugyanazon kutatókkal megismételtették. A gép elő
nyei e kísérletek esetében egészen meglepően bizo
nyosodtak be. Például a  kutatók néhány hónappal 
később jelentős százalékban más mondatokat ta lá l
tak  az egyes dokumentumok szempontjából je len tő 
seknek, mint az első kísérlet alkalmával. S mindkét 
kísérlet esetében ugyanazt a  dokumentumot, külön
böző kutatók igen eltérő módon kivonatolták, azaz 
m ást találtak benne fontosnak, jelentősnek. A gép 
m indig pontosan azokat a mondatokat választotta 
ki, hisz szubjektív esetlegességektől mentesen, objek
tív-formai jegyek alapján dolgozott.

A gépi dokumentáció tehát m ár olyan eljárás, 
amelynek során egy elektromos számológép bizonyos 
tartalm akat felismer, lényegüket kivonatolja és tömö
ren  előadja. Bármilyen nehézkes és primitív még ez 
a módszer, tagadhatatlanul a tartalom elemzésének 
egy mechanizált formája. M árpedig az irodalm i 
müvek tudományos vizsgálatának egyik lényeges 
mozzanata azok tartalm i elemzése.

V an egy másik eljárásmód is, amely azt bizonyítja, 
hogy intellektuális tevékenységet jó  eredménnyel le
het géppel végeztetni. Ez az eljárásmód a gépi fordí
tás. H a az ember fordít, akkor az lényegében a követ
kező három intellektuális mozzanatot végez el. Elő
ször is elemzi és interpretálja a forrásnyelv m onda
tait. Másodszor ennek alapján tisztázza a m aga szá
m ára a forrásnyelv m ondatában kifejezett tarta lm at. 
Harmadszor megfogalmazza, kifejezi ugyanezt a 
tarta lm at a fordítás nyelvének egy m ondatával, ami 
megint csak egy m ondat elemzését és interpretálását 
tételezi fel. Ez a három  lépés minden fordítás lényege. 
A gépi fordítás esetében ezt a három lépést teljes 
egészében formalizálni kell, ellenkező esetben a  gép 
nem  fordíthat. A m ondatok automatikus elemzése 
például már önm agában egy rendkívül komplex 
intellektuális tevékenység gépesítését kívánja. M it 
csinál az ember, például a diák, ha az iskolában egy 
mondatot kell elemeznie? Először is tisztázza, hol 
van a mondat eleje és vége. Ezt az írás esetében 
olyan nyilvánvalóan formai jegyek alapján ismeri 
fel, m int a mondat kezdetét jelentő nagybetű és a 
mondatot bezáró tipikus írásjel. Itt a gépnek könnyű 
utasítást adni. Nem is kell két szabályt lefektetni 
(tehát azt, hogy „h a  nagy betűt látsz, ott új m ondat 
kezdődik és ahol pontot vagy kérdőjelet vagy felkiáltó

jelet látsz, o tt vége a m ondatnak” . így a mondaton 
belül nagybetűvel írt tulajdonnév is a gép számára új 
mondat lenne. Elég csak a mondatbezáró írásjeleket 
megadni és vele, ugyanazon szabály részeként azt, 
hogy ha egy mondatnak vége van, utána mindig új 
mondat kezdődik). Ezután a diáknak meg kell talál
nia az egyes mondatrészeket. Ezt hogyan csinálja? 
Minden beszélő, így a diák is tudja, hogy bizonyos 
szófajú szók csak bizonyos mondatrészek lehetnek, 
így egy ige nem lehet alany, csak állítmány. Tehát 
pl. Az eső csendesen esik m ondat esetében az esik csak 
állítmány lehet, mert ige. A diáknak nem kell arra 
gondolnia, hogy mit jelent az esik. Például nem kell 
tisztáznia, hogy az esik cselekvést fejez-e ki, vagy 
valami mást. Elég az ige tipikus ragjára néznie, és 
már is tud ja , hol van az ige, azaz melyik szó az állít
mány. U gyanígy elég azt tudnia, hogy a csendesen 
határozószó, és már is világos, hogy ez a mondatrész 
csak az ige bővítménye lehet. M ert főnév — esetünk
ben az eső — sohasem kaphat határozószói kiegészí
tést. M arad még az, eső -  ez egy alanyesetű főnév, s a 
m agyarban -  hacsak nem áll utána névutó -  ez min
dig alany lesz. Tehát formai jegyek alapján tisztázza 
a diák m agának, hogy az idézett mondatban A z eső 
rész az alany, a csendesen esik az állítmány csoportja, 
s a két csoport főtagja az eső illetve az esik.

Hogyan lehet mindezt a géppel elvégeztetni? A 
gép memóriális raktárába be kell táplálnunk a szó
állományt, legalább is annak egy gyakoribb részét. 
És minden szó esetében jelölnünk kell annak szó
faját, osztályát is. Tehát kb. így: Eső N , csendesen Ad, 
esik V stb. A gép nem ismeri az esik szó jelentését, azt 
csak az em ber ismeri. A gép csak arra vigyáz, hogy 
V  osztályú szóval áll-e szemben, vagy nem. H a igen 
akkor a jelentésétől függetlenül ezt fogja állítmány
nak minősíteni. És végül -  anélkül, hogy ismerné a 
szavak jelentését — ugyanolyan eredményre ju t, mint 
az ember, aki ismeri azokat. Ennek a ténynek hatal
mas módszertani-ismeretelméleti jelentősége van, 
mely nyilván túl megy a  szűkebb lingvisztikái szem
pontokon. Ugyanis évezredeken át azt hitték és taní
tották, hogy a nyelvtani elemzés tartalmi elemzés, a 
közlés tartalm ából következik. A gépi fordítás és a 
vele párhuzam osan folyó automatikus nyelvtani ana
lízis azonban azt látszik m utatni, hogy a nyelvtani 
apparátus lényegében m inden nyelvben egy olyan 
formális-strukturális képződmény, amelynek közvet
lenül nincs köze az általa kifejezett tartalmakhoz.

Az elmondottak alapján érthetővé válik, hogy szá
mos tudom ányban egyre nagyobb szerepre tesznek 
szert a  formális teóriák. M ikor beszélünk formális 
teóriáról? Tegyük fel, hogy sikerült elvben elkép
zelnünk egy olyan autom atát, amely ugyanúgy mon
datokat és jó  mondatokat produkál, m int az ember. 
Ebben az autom atában nyilván egész más folyama
tok játszódnak le, m int az emberben. A beszélő indi
viduum okban agysejtek, képzetek, indulatok stb. 
vannak, az autom atánkban tekercsek, kapcsolások, 
vezetékek. Ám ha a mi autom atánk mégis olyan ered
ményre ju t , mint a beszélő, tehát ugyanúgy jó  mon
datokat hoz létre, akkor azt mondjuk, hogy az auto-
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raatánk működésének alapját képező elmélet a szó- 
banfogó nyelv formális teóriája. A formális teória 
vagy modell tehát nem akarja hűen, igazan leírni 
tárgyát, például a nyelvet, csak egy eljárásmódot 
akar adni, amely segítségével ugyanolyan eredményre 
ju tunk, m int a valóság m odellált darabja. Nincsen 
vagy nem  biztos, hogy van megfelelés modellünk 
egyes részei, aspektusai és a modellált valóság egyes 
részei és aspektusai között. A modell nem részleteiben 
igaz, hanem  a nyújtott teljesítmény azonossága te
kintetében. A nyelvtanok általában ilyen modellek.

M ármost azt kellene egyszer megnézni, és persze 
ezt csak irodalomtörténész teheti meg érdemben, 
hogy az irodalom tudom ányban mennyiben lehet 
szerepe a modellnek, a formális teóriának. H a el tud
nánk képzelni egy autom atát, am ely ugyanúgy regé
nyeket vagy más irodalmi műveket hozna létre, mint 
az írók, akkor ez az autom ata, ennek elvi alapja 
lenne az irodalm i műalkotás formális teóriája. Nyil
vánvaló, hogy ha a fordításnak vagy a nyelvtani 
elemzésnek, m int tipikusan intellektuális tevékeny
ségnek van formális teóriája, s ennek alapján már 
folyik a gépi fordítás, akkor az irodalm i alkotásnak, 
vagy legalább bizonyos aspektusainak, is kell, hogy 
legyen formális teóriája. (Félreértések elkerülése 
végett nyomatékosan le kívánom szögezni, hogy a 
formális teóriának, tehát esetünkben az irodalom 
esetleges formális teóriájának semmi köze az irodalmi 
formalizmushoz, mely tudvalévőén egy közismert 
polgári irányzat.) Bármilyen kevés az, am it én erről 
az esetleg lehetséges formális teóriáról az irodalom 
esetében m ondani tudok, mégis megpróbálok fel
vázolni egy egészen elemi elképzelést ezzel kapcsolat
ban. Ez így hangzana:

M inden irodalm i munka mondatokból áll. Az 
irodalmi alkotás formális teóriája tehát feltételez elő
ször is egy olyan autom atát, amely végtelen számú 
nyelvtanilag helyes mondatot tud  produkálni egy 
meghatározott természetes nyelven. Ilyen automata 
van már, ez a strukturális nyelvészet ún. generatív 
nyelvtana. M íg azonban a nyelvészet számára min
dig a m ondat a felső határ, a m ondatok közti össze
függéseket álta lában  nem vizsgálja (ha igen, akkor 
csak sajátos szerkezeti párhuzam  esetében pl. az 
aktív és a passzív vagy a kérdő és az állító mondatok 
között), addig az irodalmi alkotás m ondatai össze
függenek, és egy nagyobb egész részei. Ahogyan 
haladunk előre egy irodalmi alkotás mondatai eseté
ben, úgy egy új mondat egyre több és több előzmény 
után jelenik meg, bizonyos értelem ben egyre jobban 
és jobban  meg van határozva. Hasonlóképpen 
ahogyan haladunk  előre a m ondatokban, egyre job
ban csökken az önkényes interpretáció lehetősége. 
Az irodalmi alkotás formális modellje esetében azt 
kell vagy kellene tehát kifejezésre ju tta tn i, hogy a 
mondat értéke függ attól a helytől is, am it az illető 
mondat az alkotás m ondatainak sorában elfoglal. 
(Roger M artin  du Gard „Egy lélek fejlődése” című 
regényének m ind az elején, m ind a végén találunk 
olyan m ondatokat, amelyek Jean  Barois hitére vonat
koznak. M ind a regény elején, m ind a végén elő

fo rdu lhatna tehát egy ilyen m ondat: Jean Barois 
lelke isten felé fordult. A nyelvész szám ára ez azonos 
m ondat, ugyanannak a m ondatnak  két hangoztatása. 
Az irodalm ár számára a  m ásodik m ondat értéke, 
súlya egész más, hisz a második m ondat azt tudatja, 
hogy Jean  megtagadta férfikora ateizmusát.) Egyik 
korábbi írásomban ( Content, Meaning, and Understan
ding, T he Hague, 1964, 16-25.) nyelvész és irodalom- 
történész szempontjának ezt az eltérő jellegét így 
p róbáltam  meghatározni: A m ondat sajátos határ
eset. Egyfelől a jelentés legnagyobb, másfelől a tar
talom  legkisebb egysége. A nyelvész tehát a mondatig 
m ehet „fel”, annál nagyobb nyelvi egysége nincsen. 
Bekezdés- vagy fejezet- vagy kötet-jelentés nincsen. 
De m inden kötetnek, fejezetnek és bekezdésnek van 
ta rta lm a. A legkisebb egység, am inek még önálló 
ta rta lm a van, az a mondat. A  m űalkotás tartalmá
nak  összege végső fokon a ta rta lm azo tt mondatok 
tarta lm ainak  összegével egyenlő.

Legyen egy adott természetes nyelv mondatainak 
(m égpedig végtelen számú lehetséges mondatainak) 

a szám a S. Ebből irodalmi m űvekben nyilván csak 
egy véges Sj részhalmaz kerül felhasználásra. Legyen 
egy ado tt írásmű (I) első m ondata  S f ,  utolsó mon
d a ta  Sin. Ez esetben az illető írásm ü  I= S i. Azaz 
m inden  irodalmi mű az illető nyelv irodalm i célokra 
használt mondatainak egy sajátos részhalmazából 
áll. H a  az ó'^-től Sin-ig terjedő sajátos részhalmaz 
kiválasztását lehet formalizálni, akkor a) az irodalmi 
m űveket lehet gépileg kim erítően elemezni és b) 
irodalm i müveket lehet gépileg létrehozni. Ha a 
form alizálás teljes mértékben nem  végezhető el, ak
kor író  és irodalomtörténész teljesen soha nem lesz 
géppel helyettesíthető. Ez idő szerin t az látszik való
színűnek, hogy a teljes form alizálást nem  lehet elvé
gezni. Ez azonban nem ok a rra , hogy ne törekedjünk 
egy m inél teljesebb formális teó ria  kialakítására. 
N em  is azért szeretnénk elsősorban gépi elemzést 
vagy gépi regényírást létrehozni, m in tha  ilyen regé
nyek olvasására sokan vágynának. K ülönben is van 
író elég. Ám az igazi megértésnek, az igazi tudom á
nyos megismerésnek nagy em eltyűje lehet még a 
részleges gépi reprodukció is. Engels az t írta, hogy 
egy természeti folyamatot akkor é rtünk  meg igazán, 
ha az t meg tudjuk ismételni, elő tud ju k  állítani. A 
m űalkotás megértése is, azt hiszem , feltételez olyan 
ism ereteket, amelyek segítségével — legalább is elv
ben — létrehozható egy újabb m űalkotás.

A m iről eddig beszéltem, nevezetesen irodalmi mű
vek autom atikus elemzéséről és létrehozásáról, nos 
az m a még nagymértékben hipotétikus és kuriózum- 
jellegű. Ám van az irodalmi m űveknek egy olyan 
aspektusa, amelyet már régóta igen jó  eredménnyel 
vizsgálnak gépi-matematikai eszközökkel. Ez pedig 
a  m űvek stílusa. A hagyományos stilisztikát általá
ban az jellem ezte, hogy szubjektív becslésekre szorít
kozott. O lyan megállapításokat te tt, m in t pl. „X . Y. 
stílusa nehézkes, szívesen alkalm azza a bonyolult 
alárendelő mondatszerkezeteket és a megértés folya
m atá t zavaró közbevetéseket.” Ism ét másról azt ol
vashatjuk, hogy „jóízű népi kifejezésekkel élénkíti a
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stílusát, szereti a frappáns jellemzéseket” stb., stb. Az 
ilyen és hasonló megállapítások azért nem tudomá
nyos értékűek, m ert a szóbanforgó Ítéletek megfogal
mazása nem egzakt. Nem elég azt mondani, hogy 
valamely írónak nehézkes a  stílusa -  előzőleg meg 
kell határozni a nehézkesség objektív jegyeit és ez 
u tán az egyes írókról m ár a  nehézkesség foka, szám
ada ta  is megadható. Ez természetesen csak akkor 
valósítható meg, ha jelentős, m ár statisztikai általá
nosításokra is feljogosító szövegrészeket vizsgáltunk 
át. Például egy író nehézkes vagy nem  nehézkes vol
táról csak akkor beszélhetünk, ha ismerjük írásainak 
a) átlagos mondathosszát, b) az átlagos szóhosszú
ságot, c) a használt szavak gyakorisági mutatóit, d) 
a szövegben előforduló regresszív és progresszív szer
kezetek számát és egymáshoz való viszonyát, e) a 
tulajdonnevek és egyéb szók arányát stb. A nehéz
kesség komplex fogalom, csak az elősorolt szempon
tok együttes általánosítása alapján határozható meg. 
A korszerű stilisztikai vizsgálatok ma m ár szöveg- 
hőmérséklet-röl beszélnek, am i a szöveg valamennyi 
stíluselemének általánosított kifejezője. Az alkalmi 
észrevételek, sejtések, megérzések, kirívó „mazsolák” 
felcsipegetése helyett tehát a korszerű stilisztika már 
egy egzakt törvénymegállapító tudom ány, amely
nek eredményei a stílusról alkotott hagyományos 
fogalmainkat minőségileg átalakították. A nagyon 
sokféle lehetséges új vizsgálati mód közül csak egyet 
említek meg itt példaképpen. A modern jelentéstan 
egyik alapvető felismerése, hogy nem  minden főnév
hez járu lhat minden melléknév jelzőként, jóllehet a 
melléknév+főnév kapcsolat nagyon sok nyelv, így a 
mi nyelvünk esetében is gyakori szerkezetforma. A 
mohó szikla szerkezetre azt mondjuk, hogy az szeman
tikai anomália, m ert az „élettelen” szikla egy „élő” 
jelzőt kapott. Igen ám , csakhogy a költészetben gya
kori hatáskeltő eszköz ez. Az ilyen és hasonló alaku
latokat a hagyományos stilisztika azzal intézte el, 
hogy „képes értelem ”-ről, metaforáról stb. beszélt, 
tehát adott a jelenségnek egy egzakt módon sohasem 
definiált nevet. A korszerű stilisztika itt másképp já r  
el. Először is, egy formális szemantikai modell alap
ján  tisztázza, hogy m it fog szemantikai anomáliának 
tekinteni. Ezután végigvizsgálja az illető író vagy 
költő valamennyi idetartozó szerkezetét, és megha

tározza a szemantikailag anomális és nem anomális 
szerkezetek arányát. (Tehát nem  elégszik meg egy 
olyan sommás megállapítással, hogy „X . Y. szereti 
a megszemélyesítéseket” stb.) E zután sorra veszi az 
anomális alakulatokat, és m eghatározza minden eset
ben az anom ália fokát és okát -  mindez a megfelelő 
szem antikai modell alapján. T ehát József A ttila 
„bársony nesz” -éről nemcsak annyit mondhatunk, 
hogy „m ilyen szép, költői, ötletes” stb., hanem egzakt 
módon, akár egy képlet formájában is meghatároz
hatjuk, hogy m iért van ennek a különben tényleg 
szép és ötletes szerkezetnek olyan nagy információ- 
értéke.

Persze átfogó és pontos szövegelemzéseket lehetet
len emberi erővel elvégezni. Egy-egy termékenyebb 
író több millió szavát csak lassan és pontatlanul le
hetne kicédulázni. A jól beprogramozott gép néhány 
nap alatt elvégzi ezt a munkát és m ár szétválogatva 
adja az eredm ényt. Tehát a kutatónak csak az érté
keléssel kell az  idejét töltenie -  valóban azzal, ami 
m unkájában tényleg tudomány.

Ideális m ódon lehet az elektromos számítógépet 
egy stílustörténet elkészítésére felhasználni. A szó
kincs gazdagságában, a mondatszerkezetek minősé
gében, a  különböző stilisztikai eszközök felhasználá
sának arányában  beállott változásokról a gép egy
séges és pontos képet rajzol.

M ondanivalóm at az alábbiakban foglalnám össze: 
Az elektrom os számológépek hasznos segítőtársai le
hetnek az irodalomtörténészeknek is, az irodalmi 
müvek számos -  bár valószínű nem  minden -  aspek
tusának analízisében és az analízissel együtt azok 
szintézisében, azaz az alkotások bizonyos fokú mes
terséges előállításában. Ez utóbbi ugyan aligha vezet 
majd oda, hogy az írót feleslegessé tegye, de fő célja 
nem is ez, hanem  az alkotói folyamatok jobb meg
értése.

Egy területen , nevezetesen a  stílus területén kor
szerű tudom ányos vizsgálat aligha végezhető el m a 
m ár gépi segítség nélkül. Bár valószínű, hogy a tá- 
gabb értelem ben vett, azaz nemcsak verbális stílus
nak lehetnek olyan elemei, vonásai, amelyeket a  gép 
nem vagy m a még nem tud értékelni. Ilyen lehet 
például a stílus egészének, hangulatának és a szóban
forgó m ű eszmei tartalmának megfelelése.

,,Semmi értelme olyan matematikai és logikai feladatokat bízni a gépre, amelyek nem formalizálhatok, még 
akkor sem, ha e g y  é n k é n t  megoldhatók, hiszen a gép mindig feladatok egész osztályát oldja meg. 
Viszont lehetetlen egyszer s mindenkorra megállapítani, mely feladatok azok, amelyeket nem formalizálhatunk, 
mert az összes lehetséges feladatok halmaza nemcsak végtelen, hanem előttünk ismeretlen törvény szerint állan
dóan növekszik is. E zt a törvényt viszont meg sem fogalmazhatjuk, mert ez azt jelentené, hogy egy véges kép
lettel maradéktalanul és minden tekintetben ki tudjuk meríteni a végtelenséget. Figyelembe kell azonban venni, 
hogy a jelenleg ismert feladatok között a nem formalizálható feladatok osztálya elenyésző kisebbséget, úgy
szólván kivételt alkot.”

(E . KOLM AN)



R O B O T O S  IM R E

A  komikum természetrajza

A komikum megjelenési form áinak elméleti rendsze
rezése szükségképpen viták és ellentmondások gyű- 
rűzésével jár. Sajátságos, hogy bár esztétikai igények 
szülik a meg-megújuló kutatásokat, azaz a komikum 
irodalm i vetületének: a  szatírának és hum ornak jelle
géről, hivatásáról, ábrázolási-műfaji határairól kí
vánunk érvényes elemzéseket, a nézetek legélesebben 
a  komikum esztétikán-kívüli természetének megíté
lésében ütköznek meg. Az elméleti kísérletek föltét
lenül kívánatosak, ez a föltétele a  felismerések gazda
godásának. Ö nm agában a kísérlet, persze, még nem 
eredmény, megesik, hogy új vonások feltárása he
lyett, letűnt nézetek merülnek fel új köntösben, az 
eredetiség megtévesztő látszatában.

A figyelemre méltó kísérletek sorába tartozik Sza- 
lay Károly Szatíra és humor cím ű tanulmánykötete 
(Magvető, 1963.), amely tudom ányos igénnyel ösz- 

szegezi a komikum-elmélet eredm ényeit az esztétikai 
kutatások antik jelzéseitől a szocialista irodalom- 
tudom ány új válaszaiig.

Az igény, valóban nagyszabású. Szalay Károly 
rendet kíyán teremteni az eszmei zűrzavarban s he
lyére kívánja tenni a  komikum, a  szatíra és a humor 
minden kellékét, amelyet az elődök szerteszórtak. 
Sűrűn állapítja meg, hogy a komikummal foglalkozó 
szakirodalom igen gyakran ellentm ondásokba zava
rodott; a  szakírók rendszerint elődeik bírálatával 
kezdték, de a legtöbb esetben elkövették azokat a 
hibákat, amelyekben forrásaikat elm arasztalták. No
ha megállapítja, hogy „szakítottunk ezzel a káros 
magatartással” , a kárhoztatott elődökhöz hasonlóan 
sommásan elintézi a  komikum-elméleteket, mondván, 
hogy valamennyien „elvéreztek”  egy ponton, neve
zetesen nem vették figyelembe azt, am it a szerzőnek 
sikerült észrevennie. (35. old.) Találkozunk ilyen 
attitűd-fordulatokkal: „szükségesnek érezzük, hogy 
elvessük ezeket a m eghatározásokat és alkossuk meg 
definíciónkat” (118. old.). Vagy: „Auktorainkkal 
ellentétben fölállítjuk a következő tételt”  (119. old.). 
S valóban tételek következnek, rendszerint pontokba 
foglalva, axiómaként.

*  *  *

A kötet első részében a szerző a  komikum elméleti 
alapvetését nyújtja. Sajnos ez az alapvetés kezdettől 
ingatag talajra épül. A m arxista szándék Szalayt 
m eghaladott vulgár-m arxista egyszerűsítések felé 
hajlítja, am i az esztétikai kutatások fellendülésének 
mai időszakában legalábbis anakronizm usként hat.

M indjárt műve kezdetén a  szerző pontosan meg
határozza a komikum sajátosságait. H árom  pontot 
iktat ide, amelyekből az első a komikum filozófiai 
megragadása. „1.: A nevetséges hatást kiváltó ok tuda

tunktól függetlenül létezS objektív j e l e n s é g (22. old.) Ez 
a m egállapítás méltán érdemel figyelmet. Az első 
meghökkenés u tán arra gyanakodtam , hogy pusztán 
túlbeszélt szövegezésről lehet szó. Ám a továbbiak
ban a  szerző meggyőz arról, hogy semmiképpen nem 
elírásról van szó; vissza-visszatér ehhez a gondolat
hoz, noha meg sem kísérli tudom ányos bizonyítását. 
A puszta tény, hogy „tudatunktól függetlenül létező 
objektív jelenség” kategóriájába vonja a komiku
mot, s ezt a sajátosságot posztulátum ként fogalmazza 
meg, a rra  indít, hogy e „m ateria lista”  és „dialek
tikus” színben viliódzó tételt szembesítsük a marxista 
esztétikával.

T udatunktó l függetlenül létező objektív jelenség, 
vagy objektív valóság -  a term észet, az anyag. Ez 
m inden filozófiai kézikönyvben m egtalálható. Az 
anyagi világ és annak minden törvényszerűsége ob
jektív  valóság, amely az ember tu d a tán  kívül, érze
teitől függetlenül létezik. Ilyen pl. a  csillagos égbolt, 
a hullám zó tenger, az aggteleki cseppkőbarlang, a 
kőszén, sőt még az apály és dagály is (m ert a termé
szeti törvények velejárója) függetlenül attól, hogy 
tudom ást szerzünk e létéről vagy sem. Az emberi 
tuda t szám ba veheti ezeket a term észeti, anyagi je 
lenségeket, a  jelenségek ettől nem  változnak meg. 
Léteznek e számbavételtől függetlenül, hiszen létez
tek m ielőtt az em ber s emberi tu d a t feltűnt volna a 
természet lá thatárán . Szalay K ároly nem  kevesebbet 
állít, m int hogy a komikum, azaz a nevetést kiváltó 
ok is az em beri tudattól független objektív jelenség. 
De az em bertől s az emberi tudattó l elszakított neve
tés, illetve komikum olyan képtelenség, m in tha m ond
juk, a  rom antikus stílust neveznénk az em bertől és az 
em beri tudattó l független objektív jelenségnek. (Sza
lay K ároly egyébként bőséges pé lda tá rra l és idézet
anyaggal tagadja meg saját axióm áját, anélkül, hogy 
maga észrevenné tagadását s felfigyelne szövegeinek 
ellentm ondásaira.)

O bjektív jelenségek, törvényszerűségek, nyilván, 
nemcsak a természeti világban vannak. Az emberi 
társadalom  létrehozott olyan törvényeket, amelyek 
függetlenné váltak az emberi tudattó l és objektív je 
lenségként, törvényszerűen hatnak. Közkeletű pél
dával élve: A tőkés termelési viszonyok árutermelése 
törvényszerűen torkollik gazdasági válságokba (áru 
túltermelési válságokba). A válság létrejön, kifejlő
dik és ha t, akár tudomást vesz erről a  korszerű tudat, 
akár szám ot ad  erről önmagának a tőkés, a munkás, 
a  földműves vagy közgazdász. M indegy. A tanulat
lan, egyszerű em ber a válsággal já ró  töredelm et te
kintheti isteni sorscsapásnak, a polgári közgazdász 
statisztikailag igazolhatja, hogy válság nincs, állít
hatja, hogy a nehézségek véletlenül jö ttek  létre; a 
válságon, m in t objektív gazdasági jelenségen ezek a
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meggondolások sem m it sem alakítanak, nem szün
tetik meg, nem hozzák létre. A tudattól független 
objektív létük van. O lyan komikum azonban, am e
lyet a tudat nem  igazol, nem  ismer fel, soha sem 
válthat ki nevetést. A nevetés az emberi ludat szikrája; 
tudat nélkül ez épp annyira lehetetlen, m int ameny- 
nyire az emberi tuda t lehetetlen emberi agyvelő nél
kül. Az emberi tuda t kialakulása előtt nem volt neve
tés a földön s ha egyszer megszűnne -  valamilyen 
katasztrófa következtében -  a tudatos emberi lét, 
sehol sem harsanhatna fel nevetés az ember nélkül 
m aradt természeti világban.

Ha valamiben megegyeznek a komikum termé
szetét kutató esztéták, éppen a komikum emberi vo
násai azok. M éltán hivatkozik Szalay Károly Cser- 
nisevszkijre, aki érvényesen szögezte le, hogy a ter
mészeti világban nincs komikum: „a komikum igazi 
területe az ember, az emberi társadalom, az emberi élet. . .”  
A természet nem ismeri sem a szépet, sem a csúnyát, 
sem a nevetségest, sem a harmonikust. Mindezek a 
fogalmak az em berrel és az emberi tudattal függnek 
össze, ha objektív létük tagadhatatlan is. Ezen a 
ponton vét Szalay K ároly. Számára, föltételezhetően, 
minden, ami objektív léttel, objektív tartalomm al ren
delkezik, független az em beri tudattól.

Semmi kétség: a komikumnak objektív tartalma van, 
anélkül, hogy elszakadna az emberi tudattól, amely ezt az 
objektív tartalmat felismeri. A komikum, kétségtelenül 
a valóságos világ tala ján  jön  létre, ennyiben objektív 
léttel rendelkezik. De m iért kellene ezért elszakadnia 
az emberi tudattól, amely szintén a világ valóságos 
része? (Még jól emlékszünk arra az időszakra, am i
kor egyes marxista esztéták a  materializmushoz fű
ződő hűségüket azzal igyekeztek alátámasztani, hogy 
minden esztétikai fogalm at közvetlenül visszavezettek 
az anyaghoz, m inden szellemi jelenséget az anyag 
függvényének tekintettek. M ondanunk sem kell, hogy 
ez a marxista m aterializm us nyers egyszerűsítése 
volt.)

Az emberi tuda t sokoldalúan viszonyul a valóság
hoz. Tükrözi is a valóságot, hat is reája, am int a való
ság is hat az em beri tudatra . Az anyagi világ és az 
em ber szellemi tevékenysége szerves belső egységet 
alkot (noha ebben a dialektikus egységben fellelhe
tők a dialektikus ellentét tényezői is). Az emberi 
tudat megfigyeli, értékeli, egyszóval birtokba veszi 
az anyagi világot. A tudat, illetve az érzékek feltáruló 
ablakán át nyílik rá  az em beri tekintet az objektív 
valóság harm óniájára vagy a harm óniát megtagadó 
komikum sajátosságaira. Csakis a fejlett emberi ön
tudat, fejlett emberi érzék képes erre a megismerésre. 
G. A. Nyedosivin írja: „A z ember fejlett érzékelő képes
ségének alapján -  amelyet a társadalmi gyakorlat fejlesztett 
ki, vált lehetségessé a tárgyak esztétikai sajátosságainak 
észlelése és maga az esztétikai emóció.” (Az ember esz
tétikai viszonya a valósághoz.) A komikumtól tehát 
valóban nem lehet elvitatni az objektív alapot, a 
komikum objektíve létezik a való életben, az emberi 
viszonylatokban, a  tárgyakban, a  természeti világ 
egyes jelenségeiben, magatartás-formákban stb. -  ezt 
az objektív kom ikum ot azonban nem lehet elkép

zelni sem az em ber szellemi tevékenységétől függet
lenül, a tudattó l függetlenül. Éppen az emberi tudat 
az, amely a m aga érzékenységével megragadja a 
valóság kom ikum át, csak ez az érzékenység teszi le
hetővé nevetés-emócióját. Ha ez az érzékenység 
hiányzik, ha a tu d a t fejlettségi színvonala nem  éri el 
az objektív komikum érzékeléséhez szükséges érzé
kenységet, akkor nem  harsan fel nevetés, elm arad az 
emóció. Csak az emberi tudat képes arra, hogy a je 
lenségeket megfelelő mértékkel közelítse meg, gyö
nyörködjön a valóságban, vagy nevessen a  valóságon, 
lelkesedjen érte, vagy élcelődjön fölötte. M indezt a 
valóság objektív tarta lm a teszi lehetővé, de ez az ob
jektív tartalom  nem  a szellemi tevékenységtől függet
lenül, a tudattól függetlenül világosodik meg, hanem 
éppen a tudat, az ember társadalmi tudata  gyújtja 
rá  a maga fényét. E fény nélkül elvész m ind a gyö
nyörűség, m ind pedig a nevetés öröme, vagy a gúny 
kacaja. A valóság objektív komikumának felismerése, ne
vetséges jellegének megközelítése az emberi tudat nagyszerű 
vívmánya. Elszakítani ezt a  tudattól csak mechanikus 
gondolkodással lehetséges, de ez m ár maga is a ko
m ikum  birodalm ába tartozik, m int minden olyan 
em beri tevékenység, amely elszakad az ésszerűségtől, 
élettelenné, mechanikussá fokozza le az életszerűt. 
Szalay K ároly jó l tudja ezt, hiszen könyvében érvé
nyesen taglalja a  komikus mechanizmus nevetséges 
sajátosságát.

Csak egyetlen példát az objektív komikum és az 
em beri tudat, az emberi érzékenység szoros össze
függésének jelzésére.

A majomarc önmagában, a természeti világ része
ként, semmiféle komikus vonással nem  rendelkezik. 
A majomarc a majomvilág összefüggései között, ter
mészetes, harm onikus, olyan, amilyennek lennie kell, 
hogy majomarc legyen. A majomarc komikus csak 
az emberi tudat számára lehetséges, m int az em ber 
„torzképe”, „karikatúrája” . A természeti világnak 
ez az egyszerű komikuma nem létezett m indaddig, 
amíg a természet létre nem hozta az em bert, amely 
a  szellemi gyarapodás, a valóság birtokbavételének 
egy bizonyos fokán önmaga tökéletlen képmását is
merte fel a  majom „diszharmonikus”  vonásaiban. Ez 
az emberhez „viszonyított diszharmónia” fejezi ki az 
objektív komikumot. De ez a diszharmónia csak a 
fölénybe került emberi tudat felismerése talaján bon
takozik ki, semmiképpen nem tőle függetlenül. így 
fonódik dialektikus egységbe az anyagi világ objektív 
komikuma az em ber szellemi fejlődésével. A kettő 
nem  kizárja, hanem  feltételezi egymást.

Igaz, Szalay K ároly nemcsak azt m ondja, hogy a 
nevetést kiváltó ok, azaz a komikum tudatunktól füg
getlenül objektív jelenség. Művében, m int utaltunk 
rá , m egtalálható ennek az ellenkezője is. Van, ahol 
kifejezetten elhatárolja magát: ,,. . . az objektív ko
mikum mellett létezik egy átmeneti komikum ha tá r
eset is, amelyet „szubjektív komikumnak” nevezhe
tünk . . .  Az objektív komikum kifejezés, persze 
csak a szubjektív komikummal való összevetés esetén 
indokolt.”  (64. old.) A „szubjektív komikum” értel
mezésére meg visszatérünk, itt csak jelezni kívántuk
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a nyilvánvaló ellentmondást. M ásutt is hangsúlyozza, 
hogy a komikus jelenségek „h ab á r objektíve létez
nek, nem  mindenki számára hozzáférhetőek . . 
utal a lelkiállapotok jelentőségére, az értelm i, érzelmi 
színvonal determináns erejére, ízlésre stb. (21. old.). 
Mindez persze a tudattal függ össze és nem  független 
tőle, m int azt Szalay alapvető ismérvként m eghatá
rozta. Az ellenkező előjelű állítások aligha tehetik ér
vényessé azt, am i érvénytelen, mégcsak semlegesítő 
hatásfokuk sem lehet. Az esztétika nem  vegytan, bár a 
szerző előszeretettel keres azonos nevezőket a komi
kum és a  vegytan között. Az eklektjka „tárgyilagos
ságát”  legjobb akarattal sem lehet „dialektikus ellen
tétpároknak” nevezni; az igen és nem ezúttal egymást 
kizáró mechanikus ellentétként jelentkezik.

Szalay K ároly művében a mechanikus, egyszerű
sítő esztétikai szemlélet nem elszigetelt jelenség. A 
szerző abban az egyébként dicséretes törekvésében, 
hogy a komikum objektív sajátosságainak területén 
új vonásokat fedezzen fel, mesterkélt elméleti kons
trukciókat hoz létre. Ezek a kísérleti konstrukciók 
éppen m ert élesen szembe kerülnek a  valósággal, 
m ert az életszerűséget élettelenné fokozzák le, az em
ber bonyolult szellemi tevékenységét, a  komikum 
irán ti érzékenységét a szervetlen világ merev törvé
nyeivel hasonlítják össze -  önkéntelenül is a  komi
kum mesgyéjére lépnek.

Szalay Károly hosszan fejtegeti, a  komikumnak „a 
szénmolekulákhoz hasonló tulajdonságát.” (35. old.) 
M egállapítja, hogy a komikum-elméletek ,,tulajdon
képpen e ponton véreztek el”, nevezetesen nem  vették 
figyelembe a komikumnak „természettudományos jel
legű” sajátosságát. A komikumnak a  szénmolekulával 
való összevetése önmagában is hum orista tollára illő 
komikus kontraszt. A fogalmak puszta összecsendü- 
lése alkalmas a derű felkeltésére. Semmiképpen nem 
egyszerű stílusfordulatról van szó, nem  valamelyes 
elvétett hasonlatról. H a elszigetelt képzavar volna, 
nem  lenne helyénvaló időzni mellette. Szalay Károly 
elmélete e „megfigyelésre” épül. A  K R IT IK A  első 
szám ában (1963. szeptember) Eőgel József méltató 
jegyzete felfigyelt erre az „erő lte te tt párhuzam ra” , 
de bírálati megjegyzése mindössze „ap ró  hibának” 
minősítette a hasonlatot. Szalay K ároly nyilván nem 
érthetetett egyet ezzel a minősítéssel, hiszen elméleti 
fejtegetéseinek nem esetleges, ötletszerű tartozéka ez 
a párhuzam , hanem szerves alkotórésze, úgyszólván 
elméletének a boltozata. Vissza-vissza tér rá  mind
untalan. „Hivatkoztunk . . .  a  szénvegyületekkel 
való hasonlatosságra” -  írja - ,  nos a komikumban is, 
noha nem  anyagi természetű, -  érvényesül a dialek
tikának ez a törvénye. (66. old.) M iután  a komikum
nak természettudományos sajátosságát fejtegeti, érvel- 
lését ezzel zárja: „Gondoljunk csak a rra , hogy a 
szénvegyületek minőségében milyen elképesztő kü
lönbségeket okoz a mennyiségi változás.” (67. old.) 
A komikum következetesen egy síkra vetül a szén
hidrátokkal. K arinthy Frigyes monográfiájában évek
kel előbb ugyanezt a gondolatot fogalm azta meg: 
,,. . . a  h iba, a  kontraszt és a mechanizmus . . . 
gyakran összefüggenek és egymás komikus hatását

erősítik. Közöttük van fokozati különbség is, de csak 
olyan form ában, ahogyan a különféle szénvegyületek 
egymáshoz közel álló csoportjai között. A komikum 
különféle típusai között mennyiségi különbség is van; 
a komikus hiba ismétlődése egy újtípusú magasabb- 
rendű komikumformát, ha úgy tetszik vegyületet ered
ményez: a komikus mechanizmust (i. m. 74. old.). 
A szénhidrát komplexumnak it t vannak a kezdetei. 
Csakhogy míg a monográfiában a szénvegyületekkel 
való párhuzam , ártatlan ötletnek tetszett, mostani 
művében a szerző széleskörűen kibontakoztatja esz
méjét. K önnyű észrevenni ennek a törekvésnek in
dító okait. Szalay, ha nem is az egész esztétikát, de 
legalább a komikumot bevallottan is, természettudo
mányos alapokra kívánja helyezni.

M iről van voltaképpen szó?
,,. . . azonos jellegű komikus h ibák halmozása egy 

bizonyos ponton a komikum állagában minőségi vál
tozást okoz, és újfajta . . .  új komikus típust ered
ményez vagy egyszerűen elveszti komikus hatását. 
Keresve a hasonlatot erre a jelenségre a természet- 
tudom ányban, a  szénvegyületek sajátosságaira kell 
gondolnunk. Egyedül a szénmolekulák alkalmasak 
arra , hogy egymással kapcsolódva új vegyületeket al
kossanak. Ezenkívül a kom ikum nak van még egy 
sajátossága, amely a természeti törvényekre emlé
keztet. Mégpedig az, hogy a  kom ikum  alkotórészei
nek mennyiségi változása, halm ozása minőségi vál
tozást eredm ényez.” (33. old.) És itt következik egy 
hosszú idézet Engels A természet dialektikája című 
művéből. Engels a vegytan köréből vett példákkal 
illusztrálja, hogy a mennyiségi növekedés hogyan 
csap á t minőségi változásba. I t t  merülnek fel a szén- 
hidrogén, az oxigén, a nitrogénm onoxid, a parafin 
stb. vegyi átalakulásának mennyiségi, illetve minő
ségi feltételei. „M ilyen különböző — írja Engels — a 
kéjgáz (nitrogénmonoxid N20 )  a  salétromsav-anhyd- 
ridtől (nitrogénpentoxid N 20 5)1 Az előbbi gáz, az 
utóbbi közönséges hőfok m ellett szilárd, kristályos 
test. Pedig az összetétel egész különbsége az, hogy az 
utóbbiban ötször annyi az oxigén, m in t az előbbiben, 
és a kettő között a nitrogénnek még három más 
oxidja foglal helyet (NO, N 20 3, N 0 2), amelyek 
mindegyike minőségileg különbözik am a kettőtől és 
egymástól” . (34. old.) Nos, Szalay K ároly ezeket a 
vegyi törvényeket figyeli meg a  kom ikum  sajátos mű
ködésében. Az esztétikai vulgarizálás legnaivabb em
lékei kelnek életre e fejtegetésekben. H a a kéjgáz át
minősülhet ném i oxigéntől, m iért ne minősülne át a 
komikum is ném i esztétikai szurrogátum tól? „Az 
esztétika más területein ez nehezen képzelhető el” , — 
írja Szalay K ároly (35. old.). A  komikum azonban, 
hite szerint, kívül esik az esztétika általános kategó
riáin és inkább a természettudom ányok törvényeit 
követi.

Szalay K ároly három csoportba sorolja a komi
kum főtípusait; hiba, mechanizmus, kontraszt. Ezek a 
komikumtípusok feltűnnek a komikum-elmélet leg
különbözőbb változataiban. Arisztotelész a hibát te
kinti a  komikum alaptípusának, H egel a kontrasztot, 
Bergson a mechanizmust. A szerző elm élete abban tér
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el elődei elméleteitől, hogy kim utatja m indhárom  
típus sajátosságait, fokozatokat jelöl meg közöttük. 
A hiba -  nézete szerint -  a komikum legegyszerűbb 
legáltalánosabb form ája, „a  mechanizmus bonyo
lultság -  vegyi szerkezet -  tekintetében a h iba és a 
kontraszt között foglal helyet.”  (45. old.) A kont
raszt a komikum legmagasabb, felső form ája, „ á lta 
lánosabb, nagyobb befogadóképességű elnevezés, 
m int a hiba vagy akár a mechanizmus.” (59. old.)

Csak helyeselni lehetne, ha Szalay K ároly a komi
kumtípusok árnyalatainak lehetséges tónusait igye
kezne m eghatározni, ezt föltétlenül a  komikum
elmélet gazdagításának lehetne tekinteni. Csakhogy 
Szalay nem az elemző kutatás ú tját járja. Mestersé
ges ű rt terem t a h iba, mechanizmus és kontraszt kö
zött, hogy lehetővé tegye a dialektikus ugrást az ű r 
fölött, egymástól elütő minőségnek (vegyületnek) 
fogja fel ezeket az árnyalatokat, hogy kim utathassa 
egyik minőségnek a másik minőségbe való áthajlását 
(lásd kéjgáz és salétromsav) mennyiségi fokozás alap
ján . Szalay K ároly így kétségtelenül beviszi a  ter
mészettudomány törvényeit az esztétikába, de ezért 
sem a természettudom ány nem m arad hálás, az esz
tétika pedig szívesen eltekint az „előkelő” rokonitás- 
tól. Különösen azért, mert ez a dialektikus ugrándo- 
zás egyik minőségből a másikba pusztán verbális 
közléssé szimplifikálódik, távol a tudományos igazo
lás lehetőségétől.

A szerző, noha mereven elhatárolja egymástól a 
komikumtípusokat (más-más vegyületnek tekinti őket) 
helyenként ellentm ond önmagának. A komikus me
chanizmus taglalásánál például megjegyzi: „T iszta 
formáját igen nehezen tudjuk elválasztani a többi 
komikus fajtától, amellyel rendszerint együtt je len t
kezik.” (49. old.) Terminológiai vagy legjobb eset
ben árnyalati jelenségeket nevezi Szalay új m inő
ségnek. Egy sikamlós bolond-vicc elemzése során 
jegyzi meg: „A  rögeszme komikus mechanizmusa, 
az ismétlődés és a hiba annyira felhalmozódik meny- 
nyiségileg, hogy érinti a kontraszt ha tárterü letét.”  
(56. old.) Pedig semmi másról nincsen szó, m int a r 

ról, hogy a vicc elmés csattanóját (kontraszt) választja 
el a szerző a  vicc egészétől (az ún. hibától és m echa
nizmustól). A mesterkéltség nyilvánvaló; a vicc el
beszélő folyam atát tekinti egyik fajta minőségnek 
(vegyületnek), és a vicc poénját újabb minőségnek 
(ellentétes vegyületnek), noha itt semmi minőségi 
ugrás vagy változás nem történt. A komikus szituá
ciót, amelynek alapja az ésszerűség és ésszerűtlenség 
érintkezése, a józanság és a rögeszme keveredése, a 
normális és abnorm ális összefonódása vagyis a komi
kus elemek egymást átszövő játékossága, Szalay K á
roly mennyiségi és minőségi kategóriákra szeleteli, 
határmesgyéket jelöl ki közöttük, noha a komikus 
elemek együtt teremtenek nevetséges helyzetet, el
szigetelten csak a legritkább esetben jelentkeznek. 
Szalay K ároly a komikus esztelenséget pl. hibának 
nevezi, más szerzők ugyanezt kontraszt elnevezéssel 
illetik. A komikus hiba ismétlődését Szalay komikus 
mechanizmusnak nevezi; a hiba mennyiségi felhal
mozódása, szerinte, új minőséget hozott létre. De

hiszen a komikum komikum m aradt, nem lett belőle 
valami más. A gáz szilárd testté alakul át bizonyos 
elemek mennyiségi hozzáadásától, de a komikus 
hiba az ismétlődéstől nem  alakul át, komikus hiba 
marad. Az ismétlődés mechanizmusa növeli a komi
kus hiba hőfokát, töményebbé teszi, de nem lesz 
belőle ellentétes természetű jelenség. Pedig Szalay K á
roly éppen ezt kívánja bizonyítani ,,. . . ahogyan a 
szénvegyületekben, úgy a komikumban is felfedez
hető ez a sorrend, -  legegyszerűbb és legbonyolul
tabb szénvegyületek közötti kapcsolat és arány, vala
mint az a sajátosság, hogy azonos alapanyagból egészen 
elentétes tulajdonságú anyagok jöhetnek létre.” (66. old. 
aláhúzás Szalay Károlytól.) (Valóban: a nyelv 
alapanyagának, az abc vegyületeinek felhasználása 
lehetővé teszi humoros remekművek készítését vagy 
értékálló elméleti munkák írását a komikum termé
szetéről, ugyanennek a nyelvi alapanyagnak helyte
len mennyiségi és minőségi keverése viszont silány, 
érdektelen művek, m egalapozatlan elméleti munkák 
forrása lehet.)

Miért volna ellentétes tulajdonságú m atéria a ko
mikus hiba, komikus mechanizmus vagy a komikus 
kontraszt? A komikus kontraszt is éppúgy az eszte
lenséget leplezi le, m int a  komikus hiba, ebben is az 
igaz áll szemben a nem-igazzal, a helyes a helytelen
nel, a látszat a  valósággal. Meg is jegyzi Szalay K á
roly: , , . .  . a kontrasztban is ugyanazok az elemek 
vannak jelen, m int a  többi komikumfajtában, csak
hogy a mennyiségi változás itt már nagymértékű 
minőségi ugrást eredm ényezett.”  (67. old.)

Kísérjünk figyelemmel egy ilyen minőségi ugrást, 
lássuk mit is nevez valójában Szalay Károly egészen 
ellentétes minőségi átalakulásnak. ím e az ő példája:

„A klasszikusan legtisztább kontraszt fedezhető fel 
a következő Móricka-viccben:

Móricka édesapjával egy futóversenyt néz végig. 
Éppen a tízezer méteres futás célegyenesébe érnek a 
futók, amikor a kisfiú megkérdi:

-  Apuka! M iért futnak ezek a bácsik?
-  Egy ezüst serlegért.
-  Apuka, mindegyik bácsi kap ilyen serleget?
-  Nem, kisfiam, csak az első.
-  Apuka, akkor m iért fut a többi?
„A viccen -  írja Szalay Károly -  jól érzékelhető, 

hogy a komikus hiba hogyan csap át a  komikum leg
magasabb form ájába, a kontrasztba.” (67. old). 
(Szinte érezzük a viharos átcsapás sistergő zúgását! 
Szemünk előtt, m integy varázsütésre, új anyag szü
letett.)

Végre a szerző alkalm at nyújtott arra, hogy klasz- 
szikus minőségi átalakulást figyeljünk meg, új vegyü
l d  keletkezését egészen ellentétes tulajdonsággal. Ez 
a klasszikus példa valóban klasszikusan igazolja Sza
lay elméletének ürességét, tartalm atlanságát; a  dia
lektikus szóhasználat, a természettudományos hason
latok nem leplezhetik a mesterkéltséget, az érvényes
ség hiányát. Nincs itt semmi minőségi ugrás, legfel
jebb kötéltánc nem  valamely ű r fölött, hanem a pusz
ta talajon. A klasszikusnak jelzett példában a gyer
meki tudatlanság ütközik meg a valóság látszatával.
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A komikum abban van, hogy a gyermek nem ismeri 
a  verseny természetét, azt mechanikusan, gépiesen 
szemléli és ésszerűtlennek látja, am i egyébként nem 
ésszerűtlen. A hiba a tudatlanságban van, a mecha
nizmus a  merev szemléletben, a kontraszt pedig a lé
nyeg és a látszat szembeszökő összekeverésében. 
M indhárom  elem együtt van egyetlen komikus poén
ban. Ezek a komikus elemek áthatják egymást, az 
árnyalatok egybefolynak, m int a szivárvány színké
pében. A szerző kísérlete, hogy a vicc poénját új m i
nőségnek más anyagnak, ellentétes természetű ve- 
gyületnek jelölje meg a vicc egészével szemben — 
egyszerűen ésszerűtlen, esztétikai szóhasználattal 
élve; komikus hiba.

A minőségekkel való bűvészkedés azonban itt még 
nem ér véget. A szerző felfedezi, m int lesz a nem 
komikusból komikus, s a komikusból nem-komikus. 
Többek között így szól: ,,. . . a komikus és nem 
komikus hiba között van átmenet, fokozati különb
ség. A mennyiségi változás végül is minőségi válto
zásba csap át, és a normális hibából vagy ismétlődés
ből kialakul a kom ikum . . .  A komikum hullám 
hosszain történ t mennyiségi változások ismét minő
ségi változást eredményeznek, és az ismétlődés eléri 
a komikus szempontból való h o ltpon tjá t. . .”  (65—
66. old.) Ennek a bizonyítatlanul m aradt tételnek 
kiinduló pontja ez a  meghatározás: ,,. . . az objektív 
komikum m ellett létezik egy átmeneti komikum ha
táreset is, am elyet »szubjektív komikumnak« nevez
hetünk . . .  a  szubjektív komikum átm enet, ha tá r
eset a komikus és a  nem komikus között.”  (64. old.)

Mi sem volna természetesebb, m intha Szalay 
Károly példával illusztrálná az „átm eneti komikum 
határeset” létezését, beavatna bennünket is az idé
zett m isztérium ba; hogyan lesz a nem komikusból 
mennyiségi hozzáadással komikus. Szívesen értesül
nénk róla, hogyan lesz a következetes ésszerűség sok
sok példájából ésszerűtlenség, a  szomorúság meny- 
nyiségi felhalmozásából derű. Más oldalról szívesen 
tanulm ányoznánk azokat az esztétikai illusztráció
kat, amelyek kim utatnák, hogy az intenzív komikum 
mennyiségi növekedéséből, hogyan lesz antikomi- 
kum. (Ezzel óvni lehetne a tehetséges hum oristákat 
a túlmagas szintek közelítésétől vagy attól, hogy tú l
ságosan sok derűt zsúfoljanak műveikbe.) A komikus 
ésszerűtlenség nem  válik soha ésszerűvé, ha mennyi
ségileg növeljük az ésszerűtlent, a komikus tudatlan
ság mennyiségi növekedése nem válik soha bölcses
séggé.

Szalay K ároly  elemzései -  főként az irodalom - 
tudom ányon kívüli részeken -  kétségtelenül ponto
sak. Különösen hasznosak a komikum-elmélet tör
ténelmi vonulatainak jelzései. A szerző sikeresen 
győz meg tájékozottságáról. M it gondoljunk azonban 
az ilyen dőlt betűs kiemelésekről: „A tartalom , a 
mondanivaló a  komikus hatást nagymértékben nö
velheti . . .”  (78. old.) A komikus hatás sajátossága 
ez? Van olyan irodalm i hatás, amely független lehet 
a tartalom tól s mondanivalótól? Ellenkező előjelű 
felfedezésekre is bukkanhatunk; „A  komikus hatás 
nagymértékben függ attól is, hogy az író milyen for

m ában jeleníti meg azt. Nem közömbös, hogy ábrá
zolja, elmondja vagy éppen elm ondatja az ese
m ényt.”  (80. old.) Kinek nem  közömbös? Van-e, 
lehet-e erre esztétikai törvény? K om ikus hatást épp
úgy el lehet érni ábrázolással, elbeszéléssel, mint köz
vetett elmondatással. A művész és a művészet szá
m ára nincsenek ábrázolhatatlan, elm ondhatatlan, 
megjeleníthetetlen kategóriák, legfeljebb egyik vagy 
másik író számára lehetségesek ilyen vagy olyan kor
látok. De ez m ár nem esztétikai kutatás területe, in
kább a  vonatkozó tehetséggel, hajlam m al, képesség
gel függ össze.

Következetlenséggel találkozunk a  komikum iro- 
irodalm i megjelenítésével kapcsolatos fejtegetések
ben is. Szalay Károly a tanítvány hódolatával idézi 
Füst M ilán idevonatkozó személyes nézetét. Füst 
M ilán tudományos hitelre aligha szám ítható okfej
tése szerint a komikus művészet nem  „egyenértékű” 
a  többi művészettel. ,,. . . akárm ilyen sokra becsül
jük  M oliére-t, sose ju tna eszünkbe, hogy őt akár 
Shakespeare-hez vagy Tolsztojhoz, vagy Doszto
jevszkijhez hasonlítsuk . . .  -  írja. -  A komikum és 
gúny irodalm a s ennek válfajai egyarán t különállt a 
g rand art-tól, a  nagyszerű irodalom tól minden idő
ben . . .  s e  nézetünk mellett akkor is ki kell ta rta 
nunk, ha valaki ennek Swift Jo n a th a n  m aróan gú
nyos és mégis nagyszerű pam fletjének, a  Gulliver
nek letagadhatatlanul kiváló művészi kvalitásait vet
né ellenébe.”  (112. old.) Füst M ilán  azért is tagadja 
a komikus művészet egyenértékűségét, m ert „nem 
gyönyörködtetni akar, hanem nevettetn i, nem indula
tainkat, szívünket, naivitásunkat, hanem  az értelmün
ket szólítja meg bennünk m indenekelőtt.”  Erről az 
ellentmondásoktól terhes esztétikai véleményről Sza
lay K ároly így nyilatkozik: „Füst M ilánnak  még a ko
mikus művészetek leglelkesebb hívei is igazat kell, 
hogy adjanak bizonyos m é r té k ig . . .”  (113. old.) 
Lelkesen idézi Füst Milánnak egy nem  kevésbé meg
haladott nézetét, amely a humoros irodalm at elsza
kítja a komikus művészettől, m ondván, „ a  hum or az 
sohasem szól az értelemhez, hanem  m indig az érzé
sekhez . . .”  Füst M ilán előbb a  művészi emóciót 
fosztja meg az értelmi szálaitól, szétválasztja az ér
zelem és a  gondolatiság természetes egységét, majd 
a hum ort nagylelkűen befogadja a  művészetek kö
rébe, m inthogy az sohasem szól az értelemhez; így hát 
elnyerheti a  művészet rangját. Füst M ilán saját 
ellentm ondásaira maga teszi fel a  koronát: „m ind
azok ellenére, am it e tárgyban m ondottunk, a gúny
nak, tehát a  szatírának van egy fa jtá ja , am ely éppen 
páthoszával isteni magasságokig csaphat haragos 
lángolásában. M ert mihelyt a harag  művészete is, 
akkor m ár az indulatoké, és akkor m ár indulat
menetében művészi ereje is v a n . . . ”  (114. old.)
Nem it t van a helye annak, hogy elemezzük Füst 
M ilán komikum-elméletének érvényét (u talt erre 
Nyírő Lajos tanulm ánya,a K R IT IK A  1964.6. száma). 
A fentieket Szalay Károly esztétikai következetlen
ségének jelzésére idéztük. Szalay ugyanis nagyon elé
gedett azzal, hogy Füst M ilán nem  zárja  ki mereven 
a  hum ort és a szatírát a művészetből (annyiban nem
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zárja ki, amennyiben ezt is, azt is elszakítja az érte
lemtől). „Ezekkel a kiegészítésekkel együtt válik el
fogadhatóvá Füst Milán komikum-elmélete” , -  jegyzi 
meg Szalay (114. old.). S mi következik ezután? 
M iután verbálisán elfogadja az elfogadhatatlant, sor
ra megtagadja Füst M ilán idézett elméletének m in
den lényeges elemét. K im utatja az értelmi és érzelmi 
szembeállítás alaptalanságát, megbélyegzi a komi
kum művészetenkívüliségének idealista eszmefuttatá
sát. Akkor h á t m it fogadott el oly hódolattal? Dialek
tikus rugalmasság ez vagy inkább az elvszerű hozzá

állás hiánya? Szalay Károly igen gyakran nem tisz
tázza: elfogad-e vagy elutasít valam it? El-elsiklik a 
pontos, határozott állásfoglalás elől. S nem ritkán 
-  am ire hoztunk más példát is -  elhelyezi az azono
sulás és a tagadás szövegeit egyaránt.

Fölösleges volna kitérni más részletekre is. Szalay 
K ároly meddő erőfeszítéseket tesz, am ikor a  komi
kum esztétikáját természettudományos alapokra kí
vánja helyezni. Az egyszerűsítéseket egyetlen tudo
mány sem kedveli, legkevésbé a művészet bonyolult 
összefüggéseit kutató esztétika.

Kritika

SZÉPIRO DALO M

Bóka László őszikéi

Önön magányába rejtezett, valódi arcát talányokkal, 
feszes logikával, nyelvi bravúrral kendőző alkotót 
üdvözöltek Bóka László első versesköteteinek, a 
Magyar Agapénak (1940) és a Jégvilágnak (1944) 
egykori kritikusai. „M ilyen komor, lírátlan költészet! 
Ki az a költő, aki nála messzebbre menekült vallo
másának tanúi elől? Hallgatásában sem tudott volna 
előlünk többet eltitkolni. Bóka László költészetéből 
tragikus elszakítottság tanulságai derülnek ki: közte 
és köztünk e versek csak szakadékokat világítanak 
meg” -  fogalmazta meg Sőtér István e kristályos szer
kezetű versek m agyarázatát. Valóban, a fiatal Bóka 
költészete idegenül hangzik a  kortársi líra vallomásos 
hangjához szokott fül szám ára -  verseiben, a m onda
tok tömör veretében s a képek geometrikus arányá
ban a tárgyilagosság következetes fegyelme és a gon
dolkodás szigora kapott kifejező formát.

A Harag nélkül első verseinek -  az Ars poeticáimnak — 
olvastán azt hihetnénk, hogy a meg nem pihenő, csak 
éppen egy ideig eltitkolt lírai ihlet nem változott a 
múló évek alatt. A költő m intha ugyanazt az elegáns 
távolságot tartaná műve és személye között, ugyan
azzal a  hűvös tárgyilagossággal szemlélné a  világot 
s önm agát, ugyanabban az epigrammatikus zártság
ban fogalmazná meg mondanivalóit, m int húsz évvel 
korábban. Verseinek nagyrészét az öregedés gondja 
foglalkoztatja, de m intha az elmúlás vallomásra csá
bító élménye belőle csak a  tények megfontolt, legfel
jebb rezignált megállapítását csalná elő:

— Harag nélkül cím ű kötetéhez -

(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964.)

Nem segíthetsz már csak velem jöhetsz, 
vállalhatod a ritmus kényszerét, 
mert a törvény ilyen könyörtelen, 
s mint mély folyók sodrása, oly setét. ( Törvény)

Illyés és Benjámin -  ha a megbékélés intellektuális 
távlatában is — a döbbenet és a  rém ület indulataival 
válaszoltak az elmúlás első kísértéseire: Bókát kötötte 
az önmagára parancsolt páncél, a tárgyilagosság és 
az értelem fegyelme. Ez a fegyelem valójában líra
ellenes m agatartást jelez, nem tűri a  szubjektivitást 
és a vallomásokat, verssé kristályosodott törvényei 
csak a szabatos gondolkodás s a végsőkig töm örített 
nyelv értői számára fedik fel szépségüket. M aga a 
költő is gondolataiban találja meg művének legfőbb 
értékét: „H a  meghalok, utánam  ez m arad , / néhány 
megformált kemény gondolat” (U tak és tájak). így 
ju t  el az „ellen-líra”, egyben a tárgyilagosság, ars 
poeticájához: „nem  hiszem, hogy az túl messze 
lát, / akinek még csak tükör a világ” (u.o.). A köl
tészet ősi szubjektivitását tagadva, a babitsi vallo
más ( A lírikus epilógja) m integy ellenpólusaként 
fedezi fel — lírai költőhöz képest kissé szokatlanul — 
a világ objektivitásának igézetét.

A tárgyilagosság fegyelmével párosul a  magány 
fegyelme: Bóka szembe kíván nézni napjainak ezzel 
a kísértőjével is, s mint egy kényszerű vereséget
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fogadja el, sőt hívja ki m aga ellen: „nem  lesz szük
ségem senkire, / élek s em lékezem ” (Tervezgetik), 
„Szokjék le rólam ember és term észet” (Lázadás). 
A m agány végső fegyelme azonban  olyan állapota 
a léleknek, mint a mesterséges „ transzu rán” elemek 
az anyagnak: csak egy-egy p illanatra  dermedhet 
bele, az egyensúly, mely kialakul benne, csak látszó
lagos. A költő magányának egyensúlyi állapota is 
kényszerűen felbomlik -  a  körülményektől, a lélek 
teherbírásától függ, hogy az elidegenedés vagy a 
m agány feloldásának vágya jön -e  létre a  fegyelme
zett s mégis ingatag egyensúly felbomlásából.

Bóka versei mindkettőre szolgáltatnak példát. 
Megkísérti költészetét az elidegenedés közönye, belé- 
kényszerül a „jégvilág” rideg perspektívájába, 
ahonnan nézve önmagát is a lannyá és tárggyá hasítja 
ketté: „hallom  látom tudom  és nézem / elnézem 
emlékszem csinálom / csak épp elhinni nem tudom / 
sem az életem sem pedig halá lom ” (Szürrealista 
vallomás). A gondjaiban is egészséges lélek erejét 
bizonyítja az, hogy a fegyelem páncélzatát egyre 
inkább átégetik a sokáig rejtegetett belső indulatok. 
Erről a folyamatról: a szenvedély és a fegyelem, 
a „ láng” és a „páncél” vitájáról készítenek pillanat- 
felvételeket Bóka újabb versei.

Hogy a  tárgyilagos gondolkodás és a tudatosan 
vállalt m agány milyen kínokat rejteget, azt egyik 
verse: a  Nem azt, amit elmondok fedi fel:

Ha hallanád, -  nem azt, amit kimondok, 
de azt, mi bennem dübörög . . . 
így  nylnak félelmükben a bolondok, 
így a haragvó isten mennydörög.

A fegyelem páncélja alatt indu latok  és félelmek kat
lanja forr, s hogy a költő elkerüli az önmagától való 
elidegenedést, s végül is feltakarja sebeit, kaput nyit 
a  szenvedélyes vallomás előtt, m á r a megbékélés, 
a  rem ény lehetőségét sejteti. E bből a vallomásból 
ismerjük meg Bóka László költészetének „másik 
arcá t” : a  fegyelmezett profil m ögött a fájdalmasat, 
a  gondolkodás szigorában m egkövült mögött a 
kínoktól és szenvedélyektől hevülte t, a magányos 
m ögött a  társak után kívánkozót.

A fájdalm ak és indulatok, melyeknek megvallá- 
sára Bóka versei vállalkoznak, összetettek: az öre
gedés, a  betegség, a magány, a  kiábrándultság szo
rongató rémeivel kellett m egbirkózniuk. A legfőbb 
rém  mégis az elmúlás -  a költőt, tudjuk, beteg szíve 
ítélte szorongásra, a kórházi ágy börtönére, végül 
hirtelen és korai pusztulásra. U tolsó versein már 
„ a  betegség alatt és / az egészség fölött” (Chanson) 
dolgozott, ahogy utószavában ír ta : „alkudozva a 
múló idővel s fogyó erőmmel” . Ezek a versek gyak
ran  foglalják formába a betegség és a  pusztulás fáj
dalm át, a Beretválkozom izgatott sorai és a Dicséret 
vallomásos egyszerűsége egyaránt e fájdalm at tárják 
az olvasó elé.

A gondok megvallása m intha könnyített volna a 
költő szorongásain, a rossz közérzet ta lá lt u ta t a val
lom ásokban, s a lélek felszabaduló krátereiből az

életszeretet és az alkotóerő megújuló hullám ai törtek 
elő:

A magány gyűrűjéből, 
a betegség posványából, 
a vénség rettenetéből, 
a háború félelméből 
emelkedj ki.

-  b iztatja  m agát Ne sajnáld magad című versében. 
A pusztulás és a betegség gyötrelmeiből felemelkedő 
erő ú jítja  meg munkakedvét, szinte fiatalos lendület
tel ébreszti fel m agában az írás, az alkotás igényét: 
„ itt a  törvénytábla, / vésse tele bá tran!” (Ébresztő 
prófétának). Aki ismeri Bóka utolsó esztendeinek ter
mését: a Nandu társadalomrajzát és játékosságát, az 
Arcképvázlatok és tanulmányok eleven írói arcképeit s a 
végső írások: a  M adách-tanulm ány és a R adnóti- 
emlékezés átéléstől és személyességtől fénylő sorait
-  tud ja  hogy a betegséggel és halállal küzdő alkotó 
fellángoló munkakedve micsoda ritka termést szüre
telt.

Az életkedv pedig m intha felgyújtaná a lélek 
többi indu la tá t is, a m ár átégett páncél nem állhatja 
ú tjá t egy gazdag és szenvedélyes világ feltárulkozásá- 
nak. Ezek közé az indulatok közé tartozik a szerelem, 
melynek vigasztaló és keserítő, az elmúlás szorongásait 
hol csillapító, hol felhevítő szenvedélyéről vallomá- 
sosan hiteles versekben beszél Bóka költészete. M ár 
a Jégvilág fegyelmezett lírájában is a szerelem kavart 
olykor egy lázasabb indulatot (A Gyáli úton), az új 
verseket meg éppen ennek az érzésnek a melege 
sugározza át. A Dús kert magasztaló dallam a, az 
Éji mód izgatott vágyakozása, a  Latin grammatika 
játékos vallomása, A tél hagyott rád oltalm at kereső 
bizakodása m ind ugyanannak a  kórusnak más-más 
szólamai: a költő sebei — a pusztulás, a  m agány, 
a  betegség -  keresik és lelik meg a szerelmi boldog
ságban orvosságukat.

A gyógyulás másik eszközét egy tágabb közösség
gel: a  néppel és az emberiséggel való azonosulásban 
találja m eg a Harag nélkül lírája. Beteg szívét a nép 
iránti szeretet melegíti fel (Balatoni állomás), m agá
nyosságát pedig a hazához, nyelvhez, kultúrához 
tartozás tuda ta  feszíti szét (Hallgató, Elégtétel). 
Ugyanígy keresi meg azokat a kötelékeket is, melyek 
az emberiség ügyeihez kapcsolják: személyes sorsá
ról gyakran vált át gondja a világéra (pl. Csak első 
tréning), a  költő, aki a halál állandó tudatában és 
közelségében él, egyre hevesebb akarattal szegül 
szembe az emberiség pusztulásának fenyegető rém ei
vel. Intellektuális bizalommal, az értelem érvein 
kigyúlva utasítja el az atom háború árnyait: „É n  
nem hiszem, hogy az ész / önmaga gyilkosa lehet”  
(Leveskonyha). Az „atom kor” lehetőségei Bóka szá
m ára inkább az emberi élet megkönnyítésének eszkö
zeit jelentik . Bízik a technikában, a  széles látókörű 
gondolkodó és a  modern tudom ány eredm ényeit 
szenvedélyesen átélő intellektus optimizmusával te
kint a  technikai civilizáció humánus fejlődése, ай 
emberi világ kitágulása elé (Tervezés).
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A „jégvilág” fegyelme és m agánya végül is meg
olvadt a szabadjára engedett fájdalom  s a  feltóduló 
indulatok lángjában, a  szorongást a  békült nyuga
lom, az életvágy és az alkotókedv váltotta fel. 
A korábban elzárkózó s vallomásokat megvető költő 
műhelyében Így formálódik meg a végső ars poetica:

a Ura meghal ha nem a világ 
sírja benne vajúdó jajszavát 
a líra meghal ha dadogni nem mer 
az új dolgokat elnevező ember 
a líra meghal nem élig merész 
hogy látomását elmondja az ész

( Csak te nem tudod)

És így kap formát a végső megbékélés is: a kikerül
hetetlen elmúlás nyíltszívű elfogadása:

De valamit még, valami kevés 
müvet Ígér a végső szenvedés, 
igazról érlelvén még igazibbra, 
ahogy szívem megkövül, mint a szikla 

(Számvetés)

Bóka László utószava nem lát különösebb egységet 
a Harag nélkül lírájában, az olvasó azonban, aki 
megismerte egy lélek hullámzását, végigpillantott 
egy különös világ jégmezői és vulkánjai fölött, mégis 
az egység elvét, egy -  ha nem is tudatosan kialakított, 
de létező -  szerkezet vonalait véli felfedezni a  versek 
m ögött. Egységet, mely a versek külön szépsége felett 
egy magasabb szinten m egalkotott esztétikumot 
jelez — a könyv Bóka világának dialektikus ellentét
párjaiból: a fegyelem és a szenvedély, a  tárgyiasság 
és a  vallomás, az intellektuális zárkózottság és az 
őszinte fájdalom, a betegség és az életszeretet egy
mást keresztező, egymásba futó erővonalaiból építi 
fel sajátos rendjét. Ez a rend a  költő férfikorának 
élményeiről, ábrándjairól, egy alkotó egész gazdag
ságáról ad  megszerkesztett, az ellentétek dialekti
k á já t harm óniába oltó képet. Ennek a képnek az 
egységét emelte véglegessé a halál.

A Harag nélkül világa az ellentétek egységére épül, 
nemcsak az élmények és az ihlet közegében, hanem 
a kifejező eszközök, a nyelvi formák és a verselés 
sajátosságaiban is. A dialektikus megfogalmazás elve 
érvényesül a versek megszerkesztésében: a Nagyüzem- 
hon a munka hajszájának képei és a szerelmi vallo
más fel-feltörő indulata kergetik egymást, a motívu
mok bizarr ellentéte festi meg a vers sajátos hangula
tá t, a  Tragikai vétség lassú és földies életképéből a 
szabadság szárnyaló rapszódiája robban  elő -  nem 
véletlen, hogy a versek gyakran fogalmazzák meg a

diszharmóniák rendezett egységének Bartókot idéző 
esztétikáját (Mégis, Bartók emlékére) .

Hasonló dialektika feszül a kifejezés kettősségében: 
a gondolati m ondanivaló és a játékosság között. 
Bóka tudós költő, aki nemcsak tudományos érvei 
köré gyűjtötte az európai és a m agyar költészet átélt 
élményeit, hanem  versei mögé is ezekből épített 
fedezetet. Csokonai, A rany, József A ttila, az antik 
líra, Petrarca és Shakespeare ado tt példát és élményt, 
hangulato t vagy akár csak ütem eket egy-egy versé
nek. Intellektuális költészetében egymásba játszik a 
gondolatok töm ör, axiom atikus megfogalmazása, a 
szertelen és váratlan asszociációk továbbgondolása 
és a műveltségi elemek tudatos használata. Vannak 
versei, melyek T . S. Eliothoz hasonlóan „idézete
ket”, régebbi költők szövegeit bújtatják a modem 
gondolatok és érzelmek bonyolult szövevényébe 
(Csacsacsa). Bóka azonban játékos költő is. A Bállá- 
dás kedvemben pikaró-rom antikája, az Ária, recitalivo, 
mondóka, dal dallam változatai, a Dallamok népköl
tészeti egyszerűséget, sőt a K alevala ősi pentatoni- 
káját idéző hangja  ennek a játékosságnak a termékei l 
A játékos ötletek gyakran a súlyos gondolatok szom
szédságában szikráznak fel -  ez a ellentmondás 
azonban csak látszólagos: az intellektuális mondani
való éppen saját súlyát szereti leplezni olykor á 
könnyedség ruhájával. (G ondoljunk csak az éppen 
Bókától nagyrabecsült Gulyás Pál, vagy még inkább 
Weöres Sándor költészetére.) A költői alkatnak a 
játékkal közös rétegéből való a kísérletező kedv isi 
Bóka rendkívül sokoldalú költő, biztos kézzel kísér
letezik és játszik el a zeneiség, a hangnem, a ritmus 
és a képalkotás különféle változataival. Verstani és 
nyelvi játékait, kísérleteit azonban mindig a pontos, 
még szabálytalanságában is gondos versmérték és a 
példásan használt magyar nyelv közegében 
végzi.

A Harag nélkül gazdag alkotóra, az egymással 
feleselő indulatokat, élményeket és ritmusokat fölé
nyesen harm onizáló költőre világít rá . Azt a képet 
teszi teljesebbé és pontosabbá, melyet Bóka László
ról utolsó regényeinek és tanulm ányinak olvastán 
ismerhettünk meg. Ez a kép azonban még mindig 
hiányos, Bóka alakjának és művének igazi felmérése 
megköveteli, hogy műhelyének azokat az eredményeit 
is megismerhessük és megismertessük az olvasóval, 
melyek ma még régi folyóiratok (a Szép Szó, afc 
Ország Ü tja, az Apolló) hasábjain és íróasztalának 
fiókjaiban várják a nyilvánosságot. A Harag nélkül 
arra  figyelmeztet bennünket, hogy a még rejtőzá 
írásokban értékes és tartós kincseket kaphatunk.

Pomogáls Béla

„Az író, az igazi író arccal a jövendő fele fordulva alkot.
A z igazi kritikus is a holnap kertésze: nem muzeológus, nem normás, hanem az újítók támogatója. Ez a 

pártos kritika feladata.”
(BÓ KA LÁSZLÓ)
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A szlovákiai magyar irodalom néhány új vonása
(Veres János: Tüzek és virágok. Versek. 1961. -  Bábi 
Tibor: Tízezer év árnyékában. Versek. 1964. — Duba 
Gyula: Csillagtalan égen struccmadár. Novellák. 1963. 
-  Dobos László: Messze voltak a csillagok. Regény. 
1963.)

Akik rendszeresen figyelemmel kísérik a  szlovákiai 
magyar iroda lm i életet, tapasztalhatták, hogy az 
utóbbi n éh án y  évben örvendetes m ódon megélén
kült, színesedett és új vonásokkal gyarapodott ez az 
irodalom. Felesleges itt most külön k itérnünk arra, 
hogy ez a m egújhodás milyen természetes és szükség- 
szerű összefüggésben van azokkal a nagyjelentőségű 
történelmi változásokkal, amelyeket a személyi kul
tusz felszám olása, a dogmatikus gondolkodás elve
tése hozott. A  m últ árnyaival való leszámolás igénye 
legkoncentráltabban a szlovákiai írószövetség m a
gyar szekciójának 1963 decemberi plenáris ülésén 
kapott h ango t, amikor mindenekelőtt a  zsdanovi 
esztétika és a  sematizmus ellen vették fel a  küzdel
met, szem e lő tt tartva azokat a bonyolult, szövevé
nyes társadalm i és történelmi körülményeket, am e
lyek a  szlovákiai magyar irodalom sem atizmusába 
belejátszottak. Ebből a szempontból különösen fontos 
a szlovákiai m agyar irodalom legtekintélyesebb kriti
kusának, Fábry Zoltánnak vitazáró tanulm ánya, 
amely kím életlen szókimondással fedi fel a  művészi 
sematizmus történelm i gyökereit s egyben szám
vetést tesz a  jelennel és megvillantja a jövő lehető
ségeit: „A  szlovákiai magyarság helyzetét irodalm a 
méri és rögzíti. Csalhatatlan műszer: m inden leolvas
ható róla. V o lt idő, amikor e műszer a nulla-ponton 
állott. N em  m űködött. Használaton kívül volt he
lyezve. L étünk , szavunk, nyelvünk tagadásba véte
tett. Nem volt sem szólás- sem írásszabadságunk. M in
den korszakra, változásra az első szó, az első ü tem — és 
sokszor az első ütés — a jellemző és a döntő. H arm ad
virágzásunkat egy ma már hihetetlennek tűnő , sem
mivel sem indokolható négyéves caesura, kényszer- 
szünet előzte m eg . . .  Kritikus nem reprezentálhat iro
dalm at: ez a  szépirodalom dolga és küldetése. Amíg 
ez nem lesz így, addig irodalmunk nem  töri á t  önön 
bűv- és á tokkörét! Beszéljen a vers és a novella, 
bizonyítson a  d rám a és a regény! És ha ez a m ondani
való m indenfelé hallhatóan fog megnyilatkozni, ha 
a gyümölcs nemesen beérik, egy gondolatfoszlány, 
egy szívrezdülés szálljon majd az ócsárolt kritika és 
kritikus felé, ak i, ha dünnyögött, m orgott, köpködött 
és károm kodott is, aki, ha gyomlált és ir to tt, tördelt 
és nyesegetett is, mégis csak ápolta, gondozta és 
szerette ezt a  vad-bozótot és csodakertet, azt a 
valam it, am it úgy hívunk, szeretünk és ócsárlunk, 
hogy szlovákiai magyar irodalom . . (Antisematiz-
mus. Irodalmi Szemle. 1964. 5-6.)

Számos b iz ta tó  jel mutat arra, hogy Fábry  vágya 
teljesülőben. Az évek óta folyó szenvedélyes polém iák, 
kemény összecsapások mellett -  és nyilván: ered
ményeként — jó  néhány érdekes törekvés jelentkezett 
az Irodalmi Szemle hasábjain, új nevek és új könyvek

figyelmeztettek, hogy egy színesebb, gazdagabb iro
dalom van kibontakozóban. A szlovákiai magyar 
irodalom komolyabb felmérésére, körképének fel
rajzolására még nem került sor. Az utóbbi években 
napvilágot lá to tt művek, (nem ritkán a csehszlovák 
és magyar kiadói egyezmény keretében közösen 
megjelentetett) kötetek ham ar meggyőzhetnek ben
nünket arró l, hogy a „harm advirágzás” íróinak 
vállalkozásaira, kísérleteire feltétlenül oda kell 
figyelnünk. A beért életművű alkotók, a publicista
esszéista Fábry Zoltán a költő Forbáth Imre, a  regényíró 
Egri Viktor mellett m ár porondra lépett egy újabb, 
majd egy még fiatalabb nemzedék. A lírikus Dénes 
György, Monoszlóy M . Dezső, Cselényi László, Tőzsér 
Árpád, a kritikus Turczel Lajos, Dobos László, Csanda 
Sándor nevét ,munkásságát m ár eddig is számon 
tartottuk. Teljes seregszemlére mi sem vállalkozha
tunk. Csupán az elmúlt esztendők folyamán meg
jelent néhány kötetet szeretnénk tanúságul hívni, 
annak a bem utatására, hogy sokszor mégcsak 
próbálkozásokban, féleredményekben, máskor pedig 
már jelentős törekvésekben m int sikerült a szlovákiai 
magyar irodalom nak átlépnie a sematizmus buktatóit 
és m int halad  egyre biztatóbban a  bonyolultabb 
módszerekkel dolgozó, mélyebb m ondandót hordozó, 
az egyéni arculatokat határozottabban megmutató 
művészet felé.

A kezünkben tarto tt két egyformátumú, ízléses 
verseskötet két teljesen eltérő költői alkatot rejte
get. kettőjük közül nyilván Bábi Tibor a legter
mékenyebb, m ert ezúttal m ár a negyedik kötetével 
jelentkezik s a jövő évre m ár hirdetik  következő 
könyvét is. Fogékony költő: érzékenyen és gyorsan 
reagál az élet apró tényeire és a világ nagy kérdéseire. 
Minden tém ává hévül szám ára: egy stószi látogatás, 
anyja emléke, egy repülőút, a  háború  látomása 
vagy a feldübörgő történelem. M indent közölni 
akar és m indent közlésre alkalmasnak tart. Őszinte, 
nagyon em beri közvetlenséggel beszél magáról, az 
emberről és a társadalomról. Értjük jó l Bábi törekvé
sét: a létezés, a hangulatok, az eszmék maradéktalan 
versbe mentésével rúgja el m agát a sematizmus 
szabványosított tem atikájától. Ám ennek a leplezet
len kitárulkozásnak megvannak a veszélyei is. Igaz, 
hogy ehhez a  szenvedélyes közlésvágyhoz illik az a 
hatalmas versmondatokat görgető, parttalanul áradó 
szabadverselés, amelynek m ár nemes hagyományai 
vannak a m agyar lírában is. Sajnos azonban Bábi- 
nál a szándékolt ódái emelkedettség gyakran retori
kába, a szenvedélyesség mesterkélt pátoszba torkollik. 
A kötet tengelyébe állított szonett-ciklus (Panta 
rhei) azt sugalmazza, hogy Bábi maga is megérez
hette ennek a  költői eljárásnak a veszélyeit s a szonet
tek szigorúbb, nagyobb koncentráltságot követelő 
adottságaival igyekszik megfegyelmezni monotonizá- 
lódó költői dikcióját és elburjánzó gondolatsorait. 
Jó l szám ított. Néhány szonettje m ár m intát nyújthat 
a továbbiakban számára, hogy a  töm örebb forma 
szükségképpen kiveti magából a  sablonokat és a
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szólamokat s erősebb fénnyel telíti meg a gondolatot. 
Szüntelenül kutató, állandó aktivitásban izzó, köz
életi érdeklődésű költőnek ismertük meg Bábi 
T ibort, ezért reméljük, hogy közelesen eljut az olyan 
művészi koncentráltságig és filozófiai általánosításig, 
amelyre m ár ebben a kötetében is találhatunk egyes 
példákat.

Veres János teljesen más színt és másfajta törekvést 
képvisel. Ez a második verseskötete m ár azt jelzi, 
hogy tú lju to tt a  kezdés nehezén. Igaz, még most is 
vállalkozik olyan feladatokra, amelyek idegenek 
költői alkatától. Ilyenkor sablonos érzésekkel, elna
gyolt életképekkel, harsány hangokkal, bőbeszédű
séggel, költői üresjáratokkal találkozunk. Legegysé
gesebbek azok a költeményei, amelyekben szabadon 
m unkálkodhat lírai hajlama. Hogyan is dolgozik ez 
a költői alkat? Kezdetben talán csak úgy, hogy valami 
párás, elégikus borongással vonja be a  világot s az 
elmúlás fájdalmas filozófiájával szemléli a suhanó 
időt, a  tűnő szerelmet, az illanó életet, a haldokló 
természetet. (Újra Báston, Télvégi vers, В ás ti lányok, 
Dédanyám udvara, Öregszünk). Ezzel az életérzéssel és 
filozófiával szerencsésen találkozott össze nála a nép- 
költészet s főként a népballada vonzása. A kötet 
legszebb versei tanúsítják, hogy a népköltészetben 
megmerülés Veres számára nem múló divat vagy 
felszínes érdeklődés. És nem is formai probléma 
elsősorban. Nem utánozza, hanem  eredeti költői 
hajlam ának engedve saját alkatába építi bele a  nép- 
költészet elemeit. M indenekelőtt a népballadát 
(gellerjén, Ballada). Az egyéni képek, a  hangulat
teremtő víziók helyett most az egész vers jelkép- 
rendszere bizonyítja, hogy mennyivel mélyebb lett 
a költemények filozofikuma, tömörebb, egységesebb 
a mondandója. Legjobb törekvései Nagy László 
eredményeivel rokonltják. A képek metaforikus 
tömörítése, a gondolatok logikus fegyelmezettsége, 
a személyes érzések természeti képekben való objek- 
tivizálása kínálkozik számára a továbbjárandó költői 
útnak. ( Mintha pára volna, őszi mezőn).

Örvendetes jelenség, hogy egyidejűleg a szlovákiai 
magyar prózában is ugyanolyan megélénkülés tapasz
talható, mint a lírában. S a kritika felfrissülését is 
hozzászámítva, ez m ár azt bizonyítja, hogy az egész 
irodalmi élet, illetve az írói közérzet megújhodásáról 
van szó. M ár tünetnek is érdekes, hogy pl. Duba 
Gyula két sikeres humoros mű után most novellás- 
kötettel lépett a nyilvánosság elé. Nem a műfajváltás 
a legjellegzetesebb itt, hanem  az írói alapállás meg- 
komolyodása, a művészi gondolkodás elmélyülése és 
az alkotói bátorság. Sajátos eljárással építi fel Duba 
ezeket a  novellákat. Rendszerint egy rövid, életes 
story-val indít. A száguldó sportkocsinak egy apró 
csuszamlása: s a bronzhajú asszony törött nyak- 
csigolyával fekszik a fűben. (Tükrök). Pajkos hír fut 
szét a  faluban: Sipos Esztinek gyereke lesz! (A  vén
lány). Egy fiú és egy lány egymáshoz simulva búcsú
zik az állomáson. (Elment a vonat). A munkabrigád 
tagjai éppen söröznek, amikor megtudják: a hetes 
daru a la tt valaki meghalt. (Halott a daru alatt). 
A rideg bérház udvarán egy hároméves kislány sír,

mert fázik és éhes. (Sírás az udvaron). Ég a szövet
kezeti istálló s já r ja  a szó, hogy Török Péter lovai 
nem voltak benne. (Idegen szem). De rövidesen ki
derül, hogy mindez csak expozíció, mert a történések 
szálát visszasodorva mélyebb konfliktusokig ju t  el az 
író. A szélsőséges, különleges szituációkat keresi 
Duba, tudva, hogy az ilyen rendkívüli helyzetekre 
a lélek, a tudat, a morális érzék is rendhagyó módon 
reagál. Nem vitás, hogy az ilyen nem mindennapi 
helyzetekkel való szembenézéshez tudatos írói bátor
ság szükséges. Sajátos művészi eljárásával Duba 
éppen arra  akar figyelmeztetni, hogy ideje m ár a 
sablonnál mélyebbre hatolnunk. Fedezzük fel a  lélek 
rejtett arcát is és ha kell, a  kegyetlen, em bertelen 
tényekkel is merjünk farkasszemet nézni -  az embe
ribb, tisztább együttélésért. Ütkeresésnek, kísérletnek 
tartja  D uba ezeket a  novellákat. Mi is annak ta rt
juk: érdekes felfedezéseknek és eredményes kísérle
teknek, amelyek méltón reprezentálják a szlovákiai 
magyar irodalom új törekvéseit.

A Messze voltak a csillagok többszörös meglepetés. 
Először azon örvendezünk, hogy az eddig élesszemű 
kritikusként szám ontartott Dobos László egyszerre 
érett, kiegyensúlyozott regénnyel jelentkezett. Aztán 
dicsérhetnénk szemléletes, mesterkéletlen, szép ma
gyar nyelvét, amely annyira illik választott tárgyá
hoz, a környezetrajzhoz,, a szereplők külső-belső 
világához. Mindezek mellett azonban mégis az a 
mozdulata a legfigyelemreméltóbb, amellyel term é
szetes egyidejűséggel kapcsolódott bele az egyetemes 
magyar irodalom vérkeringésébe. S ennél a  pontnál 
nem árt kissé tovább elidőznünk. M a m ár irodalom - 
történeti adat, hogy a második világháború viharáról, 
a felszabadulás tényéről és a következő esztendők 
kavargásáról olyan kiváló alkotások születtek, mint 
Darvas József Város az ingoványon, Nagy István 
Erdélyi úton vagy Asztalos István író  a hadak  útján 
című műve. Mindegyik ihletője a személyes-írói és 
a kollektív-népi lelkiismeret-furdalás, a  becsületes 
nemzeti önvizsgálat s az igazságot kereső, tényeket 
nem leplező szenvedély volt. A ztán hirtelen meg
szakadt ez a biztató folyamat. Valószínű azonban, 
hogy még sok író torkában rekedt hasonló m ondani
való. M ajd jóidőre -  ismeretes körülmények m iatt -  
a tények, a sokoldalú megközelítés, a  motiváltság 
helyét a fekete-fehérre egyszerűsített sémák, a rózsa
színűre szépített operettfigurák, legjobb esetben a 
nagy történelmi tablók vették át, amelyek arány- 
eltolódásában jóform án eltűntek a valóságos jelle
mek, az emberi viszonylatok és a tények s csupán az 
előregyártott koncepció tarto tta  össze az alkotást.

Nem véletlen, hogy csak most, az irodalomszemlé
let finomításával egyidőben s egy tisztultabb politikai 
és egy egészségesebb nemzetközi légkörben nyúltak 
sorjában ugyanehhez a témához az írók, köztük 
sokszor olyanok, akikben talán egyidejűleg benne- 
rekedt a mondanivaló. (Cseres Tibor). Egy másik 
csoport viszont azóta nőtt férfivá és íróvá s a korábbi 
eseményeket még nem íróként, hanem csupán törté
nelmi szereplőként élte át. (Tím ár M áté, Sánta 
Ferenc). Dobos László is az utóbbiak közé tartozik.
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Ez a  történelm i „megkésés” azonban szükségképpen 
visszahatott a  művek megformálására is. M ár nem 
az elsőszemélyes „beszámoló” az uralkodó, hanem  az 
áttételesebb, „regényesebb” forma -  még akkor is, 
ha az eseményeken, a szereplőkön átsüt a  személyes
ség, m in t p l. Dobosnál is. Szükségszerű ez a meg
oldás: a  táv la t m ár ezt kívánja. De a szándék, az 
indu lat a  régivel azonos: szembenézés a  sorssal, a 
történelem m el, önmagunkkal s az igazság keresése 
közben kiigazítani azokat a csorbulásokat, amelyek 
az első próbálkozás óta estek a tényeken.

Dobos kitünően szerkeszt. A je len , a  második 
v ilágháború , a  felszabadulás és az azt követő esztendő 
síkján m ozgatja  alakjait s főhőse az emlékezés liftjén 
em elkedik és süllyed e szintek között. Ács K álm án 
parasztsarjadék, ma „kiokosított, m űvelt paraszt” , 
mezőgazdász Odüsszeiája, kényszerű bolyongásának 
tö rténete  ez a  regény. S egyben több is egyéni kál

Sipos Gyula: Gyümölcs és virág
(Szépirodalm i Könyvkiadó, 1964.)

Nyéhány percre nyitott szemű tetszhalott, 
tehetetlen kőtömb, csak tanú vagyok.
Engesztelő sző a vétett szavakért,
Perlő kiáltás a szótalanokért, 
a megbocsátás, a szégyen, a harag: 
holnapra marad. Mind holnapra marad.

V alam ikor, jó  nyolc évvel ezelőtt a  Vadludak című 
kötet egyik emlékezetes versében hangzott el ez az 
ígéret, de  beváltásával még a költő tavalyelőtti 
gyűjtem énye, a  Férfikor is adós m arad t. Szükség
képpen tö r tén t ez így, mivel a Férfikor még nem a 
szám adás, csak a gyógyulás kötete volt. Arról a 
költőről a d o tt h írt aki épp hogy felocsúdott a törté
nelm i rengés okozta kábulatából, aki a  puszta létezés 
bizonyosságát érezte legfontosabb élményének, s 
örült h a  valam iként megköthette m agát a valóság 
szilárd és állandóbb közegében. Az erőgyűjtés álla
po ta  vo lt ez, melyben a lélek m ozgósíthatta tartalé
kait, visszanyerhette egyensúlyát. K észülődött tehát.

M indezek ellenére a Férfikor azt a  benyomást 
keltette, hogy Sipos Gyula valam iképpen m ár ki
nőtte b a ja it, kiforrta azokat, m int sebeit a  fa, s bár 
kész az újulásra, gátakat m ár nem igen szakít. 
A h iggad t, jó ízű , dallamos vers-beszéd, a  szelíd 
elégia-tónus, a  bevégzettség látszata csak erősítette 
ezt a  benyom ást. — Legújabb kötete, a  Gyümölcs 
és virág rácáfo lt számításunkra. Az elintézettnek vélt 
ügyek, m ódosultán  bár és ú jabbakkal társulva, de 
benne ism ét felfakadtak. N yom ban jeleznünk kell, 
hogy Sipos G yula költészete nyert ezen a változáson, 
gazdagabb  és jelentősebb lett általa.

L eg jobban  ta lán  tárgyias versein m érhető ez a 
gyarapodás. Amíg a létezés és az újulás végső érveit 
kereste, többny ire  a természet képeihez folyamodott. 
H angulatos , formás, poétikus verseket term ett ez az

váriánál. A háborúba hajszolás, szökés, szovjet 
fogság, újabb szökés, meghurcolás, igazságtalanság 
még csak keményebbre edzik benne a becsületessé
get és az igazságérzetet. De a legnagyobb igazság
talanság mégis tizenhat év múlva történik, amikor 
fia kezében felrobban egy gránát, m ert ekkor orvul 
és árta tlanra  csapott vissza a  háború. „A  magunk
fajta póremberrel történt igazságtalanságot sem 
gyűlölettel, sem bosszúállással nem lehet gyógyí
tan i”  -  vallja Ács K álm án. A háború mérhetetlen 
pusztítását, a történelem okozta szenvedéseket el 
kell felejteni, de csak akkor, ha m ár őszintén szembe
néztünk vele és amikor m ár biztosak vagyunk benne, 
hogy nem  üt vissza váratlanul -  tanítja Dobos regé
nye. Becsületes, bátor, igazságkereső mű ez. Rangos 
hely illeti meg napjaink irodalm ában.

Balogh László

állapot is, de ahogy m últ az idő, ezek a  bukoliku, 
versek egyre vértelenebbek lettek. A konkrétabb 
sajátosan társadalmi érdekű mondanivaló magához 
illőbb anyagot kellett, hogy keressen. így alkotta 
meg Sipos Gyula is a  tárgyias vers egy intellektuáli- 
sabb, korszerűbb változatát, melyben a  bátor és 
időszerű gondolat a  példázat erejével rendeli önmaga 
szolgálatára a szerencsés leleménnyel választott 
anyagot. Tanulságosan m utatja  ezt Sorompók című 
verse:

Vannak sorompók, melyek előtt megállók, 
mert közöttük föl-alá rohannak 
a gyorsvonatok
s nem fékeznek, nem térnek ki, nem kegyelmeznek.

Vannak sorompók 
három felkiáltójellel, 
melyet csak azért bocsátott le 
a lusta bakter
hogy senki ne zavarja délutáni nyugalmát.

Sorompókkal van tele a világ.

Igazakkal, meg hamisakkal.

A z a művészet, hogy megkülönböztesd őket
s úgy haladj előre utadon
épp bőrrel,
teli batyuval,
fütyörészve,
mintha hamisak nem is volnának.

Első hallásra túlságosan is józannak tetszik ez a böl
csesség, de a kötet összefüggéseiből kiviláglik, hogy 
nem  a kitérés, hanem a gyümölcsöző, értelmes élet 
program ja. Még a  hagyományos módon épített 
apolitikusnak tetsző tárgyias versek is emellett bizo
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nyítanak. H a egy szöcske a térdére ül, jelenlétére 
úgy döbben rá , m intha egy váratlan és fontos talál
kozás részese lenne, s a szöcske -  az odaadó figyelem 
révén -  tünem énnyé, csodát sejtető jelenéssé, rejtel
mes üzenet hírnökévé jelentékenyül. (Tünemény) 
Azért van ez így, mert a költő odaadóbban, szomja- 
sabb lélekkel figyel a valóságra, s természetes, 
hogy így a világ is beszédesebb, izgalmasabb; újra 
tanulható és ú jra birtokba vehető. S a költő nem
csak érzi, tud ja  is, hogy nagy alkalom részese:

Úgy állok láncraverten, 
úgy állok szabadulva, 
hogy mindent elfeledtem 
is mindent tudok újra.

(Hegyi éjszaka)

Mindez arra  vall, hogy Sipos Gyula feloldotta gátló 
nyűgeit, kinőtte konvencióit. Hogy üde érzékletes- 
ségének és üzenetre szomjas érzékenységének is ez a 
titka, az m ár csak azért is nyilvánvaló, m ert a  nyű
gök feloldása: a  nyolc évvel ezelőtt ígért számadás is 
előttünk, szóban forgó kötetében megy végbe. Most 
talál először méltó szót a nagy megrendülésre, amit 
nemzedéke jobbjaival maga is átélt, m ikor úgy érezte, 
hogy erdőtűzbe került s á thato lhatatlan  fullasztó 
közeggé sűrűsödött körülötte a világ. (Erdőtűz, 
Alom) A számvetés Sipos Gyula szám ára elsősorban 
önmaga megméretésének alkalma. Ahogy Ó, Názá
reti c. versében Krisztus tisztaságára feltekint: a 
sóhajszerűen felszakadó ám ulatban egy egész nem
zedék szívére nehezedő veszteségérzés sajgását érzé
kelheti az olvasó:

Ó, Názáreti, csak most értelek, 
hogy száraz lábbal jársz a víz felett, 
nem azt csodálom, hogy viharon át, 
nem a veszélyt: a hófehér ruhát.

Ilyen tehát a  Sipos Gyula számadása. N em  háborgó, 
inkább csak szomorú, de a csitult hullámzás is jelzi, 
hogy a lelkiismeret éber, a fájdalom nem  enyészett 
el, csak m élyebbre húzódott, szétterjedt a  kedély 
színeiben, közérzetté párolódott. S jó , hogy így van, 
mert így hiteles. A drámai vívódás m a m ár anakro
nisztikusán hatna. Nemcsak megkésettsége m iatt, de 
azért is, m ert közben Sipos Gyula is megszenvedte a 
magáét s a  m aga módján ő is elért a  katarzisig. Ami 
korábban kivethette volna egyensúlyából, most 
helyére került abban a nagy folyam atban, .ahol 
minden em beri dolgok értelme kitetszik. Az átélt 
vergődés ebben a megkésett számvetésben m ár esz- 
méltető, építő szellemi erőként: tanulságként működ
het. M ár nemcsak veszteségeit érzi a  költő, de sejti 
a törvényt is, ami sorsában formát ölt. -  Így ébred 
rá  ő is, akár Benjámin, hogy műve, éppen a maga 
sajátos töréseivel: igényeivel és kudarcaival, épp a 
maga torzó mivoltában hordozza értelm ét. Eljutott 
tehát ő is az „egyetlen élet” vállalásához (E z  a tiéd), 
s azt nyeri ezzel, hogy magyarázkodások helyett 
fontos emberi dokumentumokat adhat: Tudatos ez 
az eszmélkedés:

palló vagy, rajtad vonul át 
új partokra az ifjúság, 
hírt hoztál, hát még tartsd magad, 
próbálj az lenni, aki vagy.
Ha már nem élhetsz büntelen, 
magadhoz ne légy hűtelen.

(Palló)

S abban a  p illanatban , mikor eljut ehhez a bizo
nyossághoz, visszanyeri önbizalm át is. Nem vár 
többé se kegyeletre, se csodára: csillagára figyel. 
Feléled elemző kedve. A világot, am it korábban vagy 
ünnepelt vagy passzívan elfogadott, most felbontani 
s a maga kezével összerakni szeretné. (Este) Ü jra 
illetékesnek érzi m agát a társadalom  dolgaiban. 
Sarkadi Im re halá la , a vonatozó munkások sorsa 
versre indítja. Igazi versekre, melyekben általános 
érdekű emberi üggyé súlyosodik az indító élmény. 
A tápot kapott önérzet és a  visszanyert illetékesség
tudat jóvoltából bíráló hajlam a is célratörőbbé 
válik. M ár nem tér ki, ha ütköznie kell. Tüntető 
nyomatékkel rögzíti a m aga élete külön törvényeit 
s méri ki saját világa határait. S gesztusait olyan 
erőteljes, tartalm as, szép versek igazolják, mint az 
Érvényes vagy érvénytelen, Litánia, A törvény, Sorompó.

Pedig neki is volt esélye a m ásíthatatlan  vereségre, 
de önveszejtő torzsalkodások helyett így határozott:

A z ajtót most bezárom.
Te se jöhetsz be angyal.
Nekem, ha számadásom 
van, az csak önmagommal.

M i megosztottunk mindent.
Tudom, hogy szeretsz engem.
De magamnak kell itt bent 
a követ elhengergetnem.

( Feltámadás)

Ez az elszántan vállalt m agány termékenynek bizo
nyult. Pedig nem  volt könnyű és most sem az. Ügy 
viseli, m int a karjait vesztett em ber a  bénaságot: 
idegeiben folyton érzi az ölelés reflexeit. H a panasza 
van, elsősorban a  magány ellen van. Emiatt lesz 
néha még m a is ú rrá  ra jta  a céltalanság és a szoron
gás érzése. H iába próbálja emberivé szelídíteni álla
potát, h iába a  nagy menedék, a szerelem, az sem 
tudja egészen kárpótolni. A méltó vállalkozások 
emléke, a népben s nemzetben való gondolkodás 
belső kényszere és készsége ízeibe itatódott s közösség 
nélkül dolgainak értelm ét érzi kétségesnek. ( Csavargó
sors)

Hogy magáról a követ mégis sikerült elhengerí- 
tenie, arra  vall, hogy költőnk is azok közül való, akik 
a bajt is nyereségre bírják váltani. Sipos Gyula első
sorban felelősségérzetét szülte újjá. A pőreség, az a 
kockázat, hogy végleg elbukhat, az az érzés, hogy 
vékony jégen já r  (Szép őszi délelőtt), a  tudat, hogy 
csak annyit szám ít, am ennyit alkotott, nemcsak 
emberségét edzette érettebbé, hanem  egész érzés
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világát intenzívebbé, súlyosabbá tette . H ogy a dol
gok és az események jelentősége m egnőtt verseiben, 
végül is ebből ered. Ezért tud úgy várni, megérkezni 
és búcsúzni, m in t aki száműzetésbe indul vagy onnét 
érkezett. ( Hazatérés, Árvaság) Becsesebbek lettek 
szám ára a  kapcsolatok, az emlékek és becsesebb lett 
maga az idő  is. A pillanatban a sorsot érzi, a jelen
ségben a m élyebbre utaló sugallatokra figyel. Az érzé
kek gyönyöre, a  felrajzó emlékek, a szerelem  marasz
taló v arázs la ta  révén a létezés értelm ét igyekszik 
érzékelhetővé, birtokolhatóvá rögzíteni.

Legkevésbé o tt sikerül ez, ahol a  legtöbb anyagot 
mozgósítja, ahol erőlteti a teljességet, az extázist és 
a nagyszabású kompozíciót. (Rorate coeliy Szerelem 
varázsa) A  nagy megindultságra nincs hiteles szava. 
M indig meggyőzőbb, mikor saját h a tá ra i között 
m arad, a  köznapi helyzetek, természetes érzések, a 
mérsékelt indu latok  szférájában s innét emelkedik 
fokozatosan az élet-megérzés m agasabb szintjeire. 
( Fürdőkád)

Igaz, érdekköre meglepően kitágult, de költésze
tének legalább  három érett és tiszta szólam a van,

Juan Goytisolo: Szigeti krónika
(Európa, Könyvkiadó, 1964.)

Az irodalom tól nem várunk minden esetben meg
rázkódtató nagy  élményt, katartikus erkölcsi példát. 
Azt is tud juk , hogy a művészetnek nem  alfája és óme
gája a  társadalom bírálat, a leleplező hevület. Az iro
dalmi érték meghatározását ma m ár aligha is kísérel
hetjük m eg pusztán szociológiai képletek bevonásá
val. M eg kelle tt tanulnunk, hogy a világnézet művé
szi érvényesülése bonyolultabb utakon-módokon 
történik, m in t ahogy a leegyszerűsítő esztétika gon
dolta. Az irodalom  értéke és ezzel együtt hatása, 
olvasókhoz vagyis társadalomhoz szóló m ondanivalója 
összetett jelenség, amit csak az érzékeny megértés 
világíthat á t. A képletekben gondolkodás néhány 
sémával szem besíti a művet s fölényének látszatát 
azzal p ró b á lja  igazolni, hogy az irodalm at külön
böző, változó százaléknyi hibaforrásként tárgyalja; 
legerélyesebben azt kéri számon a m űtől, am i nincs 
benne; a zé rt rója meg az írót, am it nem  írt meg.

A leegyszerűsítő irodalom értelmezés félre hallásai 
sem ing a th a tták  meg azonban a kritikának azt a 
hivatását, hogy normák szerint ítéljen és egy általa 
helyesnek vélt érték rangsor nevében beszéljen. Az 
érzékeny m egértés is csak úgy vezet tisztább  ered
ményre, h a  a  m ű iránti figyelem nem  halványítja el 
a minősítés tudatá t. Különösen szükség van erre 
m ostanában. A nyugati művészet term ékei nagy 
számban érkeznek hozzánk. Könyvek, filmek, szín
darabok új ingere, új izgalma csábít. Az ú ja t befo
gadás hevületét azonban nem m indig kormányozza 
az értékre figyelő igény tudatos minősítése. H a  csak 
a visszhangot, a  zajos tetszést vennénk észre és a

amik révén mondandóit hiánytalanul közölheti. Leg
gyakrabban az érzelmesebb és zengőbb szólamot 
hallatja, s ennek terjedelme a m eghitt daltól a szelíd 
és áhítatos elégián át az ünnepélyes ódáig terjed, 
de ismeri az érdesen józan és dísztelen vers-beszéd 
erejét is. Ezzel főként akkor él, mikor érvel és elemez 
vagy valamely fontos felismerést, bíráló igazságot 
akar kiélezetten érvényre ju tta tn i. A harmadik vers
típus bár az elsőhöz áll közel, lényegében az iménti 
készségek együttes működése révén jön  létre. V ará
zsa éppen abból ered, hogy kétség és hit, állítás és 
tagadás, önérzetesség és önismeret, vallomás és tűnő
dés, okosság és oldó hum or egy arányosan tagolt, 
szerves folyamat jóleső lüktetéséhez hangolódik. 
(Csöndes évek) I t t  van igazán elemében a költő, 
ebben a  zengő és mégis természetes közegben, mely
nek minden m ozzanatában érzékelhető az alkalom 
jelentősége és az is, hogy közülünk való egyszerű 
ember beszél hozzánk. Ember, aki m egjárta a lélek 
hosszát s úgy érvel ügyeinek értelme mellett, hogy 
közben éreztetni tudja, mi mennyit ér.

Kiss Ferenc

műveket nem látnánk -  azt hihetnénk, hogy minden 
nyugatról jö tt alkotás ha nem is éppen remekmű, 
de legalábbis kiváló alkotás. A D una partján elő 
provinciális ember meg örüljön, hogy illatában meg
fürdetheti vaskosabb szagoktól, ízektől eltompult 
agyát. A magyar irodalom értéktudata sokáig volt 
zavarban, de azt hisszük, hogy ez a tudat már tisz- 
tulóban van, látja a magasságokat és a kisebb telje
sítmények felől is megnyugtatóbban tájékoztat. Néha 
még szigorúbban ítél m int talán kellene, az újat sem 
fogadja m indig azzal a méltánylással, m int am it meg
érdemelne. De az értékek rendjét- megbízhatóan 
kialakította és ahhoz tartja is magát. Mégis más mér
tékkel ítél, ha a nyugati polgári művészettel kerül 
szembe. Ilyenkor néha elaltatja lelkiismeretét, fenn
tartás nélkül dicsér, nem riad  vissza túlértékeléstől 
és hajlandó az átértelmezés félrevezetésére is. Jól 
tudjuk, hogy ennek az arányokat tévesztő értelme
zésnek van egy „reálpolitikai bölcsességből” fakadó, 
kim ondatlan érve is. Helyesebb a méltatás, m int a 
bírálat, m ert a szigorúbb hang az egész nyugati tájé
kozódást keverné rossz hírbe, ezt meg csak a meg
rögzött ó-konzervatívok akarják. Ne hajtsuk az ő 
malmukra a  vizet ! Ez az érvelés annyira mellébeszél, 
hogy időt sem igen érdemes vesztegetni rá. De nagyon 
óvatosan bánik a szóval a modernség kultusz elkábult- 
ja  is. Elném ul a tisztelettől, hiszen a mai polgári 
irodalom — úgymond — mégiscsak színvonalat jelent 
s ezt m indig jó  tudni a m agyar elmaradottságban 
élőnek. Nem vagyunk mi még elég érettek ahhoz, 
hogy a művészeti stílusban előttünk járókról úgy 
beszéljünk, m intha egyenrangúak volnánk velük! 
Inkább tanuljunk és tapasztaljunk s legyünk szigo
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rúak magunkkal. Ennek a vélekedésnek is aligha 
bizonyítható a helyzet-érzékelése. A mai magyar 
irodalom adott annyi értéket az elm últ években, 
hogy meg legyen a szükséges önbizalm a. Forrongása, 
legújabb művei is reményt ébresztenek. Megvan 
tehát az alap, amiről lehet beszélni.

M indezt azért kellett elmondani, m ert nem mindig 
teszünk különbséget értékes irodalom és szórakoztató 
olvasmány, valódi társadalombírálat és látszatbírálat 
között. S am i áll az irodalomra, vonatkozik a filmekre 
és színdarabokra is. A kritika némelykor arra a fel
ada tra  is vállalkozik, hogy átértelmezzen; olyan 
m ondanivalót tulajdonítson műveknek, ami sem 
alkotói szándékban, sem m agában az alkotásban 
nem  lelhető föl. Meglehetősen körmönfont érvelés 
próbálta annak idején például bizonyítani, hogy 
Autonioké egyébként kiváló filmje, az Éjszaka társa
dalom bíráló alkotás, a kapitalista társadalom  elide- 
genülési folyamatainak kritikai rajza. A példákat 
lehetne szaporítani, de inkább álljunk meg Goylisolo 
Szigeti krónika című regényénél.

A Szigeti krónika a spanyol nagypolgárság és gazdag, 
sőt milliomos idegen turisták édes életét rajzolja a 
Földközi-tengerpart egyik fürdőhelyén. Egy újság
író fiatal és elfásult, kiégett felesége érkezik az üdülő
helyre, elkapja őt is a hosszú és kimerítő semmit
tevés színes forgataga. Já r  a társasággal, egyik m ulat
ságból a másikba, bárba, mulatóba, romantikus kis
kocsmába. Frissen, illatosán fújdogál a tengeri szél, 
perzsel a  napfény, a társaság felváltva fürdik, iszik 
és szeretőit cserélgeti. A szereplők abban  különböz
nek egymástól, hogy néhányan jó l érzik magukat a 
semmittevésben és mulatságban, mások viszont rosz- 
szul érzik, de ők is nagyjából ugyanazt csinálják. 
Az író egyetlen szereplőről, az újságíró Claudia nevű 
feleségéről mond valamivel többet m in t a  többiekről 
A társaság tagjait egy-egy vonással rajzolja s inkább 
a rra  ügyel, hogy regénye színesen, izgalmasan és 
erotikusán haladjon előre. C laudiáról megtudjuk, 
hogy ifjúkorában ő is rendkívül értéknek hitte az 
életet, társadalomjavító tervekkel volt tele és hivatá
sának tarto tta , hogy másokon segítsen. A lelkes ide
alizm ust azonban a háború u tán i évek lelohasztják; 
az önzetlenség fölszívódik a fásultságban és fáradt
ságban; a házasság is terhessé válik, am inek látszatát 
csak a férje érdekében tartja fönn. N em  hajtja m ár a 
becsvágy, sem őt, sem a férjét. T ud ja , hogy Spanyol- 
országban nyomor van, a polgárság bomlik s a kül
városokban koldulnak a gyerekek. De m ár részvétet 
sem érez, mert aki azt is alamizsnaosztogató lelki
ismeret megnyugtatásnak tudja. így  lesz Claudia 
élete színes és kimerítő semmittevés, alakjából az 
„édes élet” lelki életet élő és unatkozó szépasszonya.

Az olvasó gyanúját az ébreszti fel első ízben, hogy 
az író jóleső belefeledkezéssel szövögeti az édes élet 
m ulatságainak a történetét, m inden egyes részletet 
megfűszerez az erotika változataival és közben m int
egy m agát igazolandó, néhány sorban külön elmond
ja  C laudiáról azt, am it előbb ism ertettünk. Külön 
válik egymástól a színes mese, az olvasmány nyúj
to tta  izgalom és a világnézeti, politikai tanulság.

Goytisolo ám nem járatlan  író, aki ügyetlenül dol
gozik és azért nem szövi egybe a  mesét és tanulságot, 
mert nem  tudja művészileg m egoldani. Alighanem 
inkább az a magyarázat, hogy a színes olvasmány, 
a  tengerparti mulatság leírása kedvére való téma. 
Nem m ondjuk azt, hogy öröm ét leli benne, de 
kedvét igen, mert ebből nagyon hálás olvasmányt 
lehet eszközölni. Szórakoztató olvasm ányt, modern 
lektűrt, am i kapós is lehet felszínessége és a szerző 
írn itudása révén. M ert azt nem  tagadhatjuk  meg az 
írótól, hogy rendelkezik az ügyes, fordulatos modern 
prózastílus sok adottságával. Regényének van sod
rása, noha mindig csak ugyanaz történik benne és 
szereplői is ugyanazon a  holtponton állnak a befeje
zéskor, m int a kezdeten. Szellemes, fanyar, finoman 
kiábrándult -  ezek megint olyan erények, hogy 
ügyesen vegyítve, ugyancsak vonzóvá díszíthetik és 
m odernné avathatják a regény stílusát, atmoszférá
ját. Nem szabad kételkednünk az író világnézeti, 
politikai meggyőződésének őszinteségében, sem radi
kalizmusában. Azt a regény világosan megmutatja, 
hogy Goytisolo hiszi am it néhol a  történetbe beékel 
a politikai és társadalmi állapotokról. Abban viszont 
az olvasó nem mer hinni, hogy a  Szigeti krónikában 
társadalom kritikát olvasott. A rra annál többet gon
dol, hogy az íráskészség itt egy novella anyagát növel
te a kisregény terjedelmére, anélkül, hogy a mon
danivaló bővülése követte volna ezt az alig indokol
ható műfaji változást. De ez azért is van, mert a 
kisregény más akar lenni, m in t am i. Nem vallja 
be, hogy a nagyvilági élet színes forgataga érdekli 
igazán, a  felszínen futó események mozaikszerű 
összerakosgatása. Erre a feladatra sikeresen vállal
kozhat, aki a mai polgári irodalom  öngyötrő, bíráló 
hevületű műveiből eltanulja a  külsőséget és abból 
hoz össze divatos olvasmányt. Az egzisztencializmus 
magányosság érzéséből, a polgári önbírálat morális 
szenvedélyéből is teremthet a szórakoztató irodalom 
oly műveket, melyekből épp az előbbiek elkötelezett
sége hiányzik. Vagyis a Szigeti krónika meséje, egész 
története, szereplőinek gárdája nem  váltja azt valóra, 
am it az írói közbeszólások néhány oldalon el szeret
nének hitetni. A regény azt igazolja, hogy van morá
lis színezetű szórakoztató irodalom  is. A kiábrándult
ságból, társadalmi dekadenciából, rossz közérzetből, 
fásultság élményből is lehet alak ítan i ügyes meséket. 
A szórakoztató irodalom nemcsak rózsaszínű témá
kat ír meg és nemcsak erkölcsi m in tá t nyújtó leány
regényeket termel. A rom antikának is megvolt a 
maga ponyváig lesűlyedő rém történet készlete, ami
ből az igénytelen szándék éppúgy m eríthetett, mint 
a  lángelme. M a sincs másként. De látnunk kell, hogy 
hol a választóvonal, hol válik el egymástól a 
mélyen megélt írói vállalkozásból születő művek 
és az írnitudással visszaélő szórakoztató irodalom 
világa.

H a a  Szigeti Krónikáról szigorúbb hangnemben 
szóltunk, azt az írnitudás elismerése mellett is, az 
olvasmányirodalom kétes realizm usa m iatt tettük.

Béládi Miklós
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IR O D A L O M T U D O M Á N Y

Magyar irodalomtörténet Romániában
Az első v ilágháború t követő történelm i változások 
során R om án iában , Csehszlovákiában és Jugoszlá
viában sajátos magyar irodalmak születtek. Születé
süket csak késve és gyengén követte a  k ritika, iroda
lom történeti feldolgozásukról sokáig szó sem lehe
tett. M ég R om ániában sem, ahol pedig viszonylag 
gyorsan sa r jad t jelentős magyar irodalom , s az iro
dalom történetnek nagy hagyományai és jelentős mű
velői éltek. E rdélyben született valam ikor az egyik első 
magyar irodalom történet, a két v ilágháború  közt 
azonban m ég irodalomtörténeti tanu lm ány  is alig- 
alig je len t m eg. Nem a tehetségekben volt h iány -  itt 
élt többek között Kuncz Aladár, G aál G ábo r, Molter 
K ároly és Jan csó  Elemér - ,  a  tudom ány művelésé
nek a feltételei változtak meg. Bőd P é te r korában 
még a m agyarigeni eklézsia is elég volt háttérnek  az 
irodalom történeti munkálkodáshoz, a X X . században 
tudom ányos kutatás intézmények nélkül szinte lehe
tetlen, a  tudományszervezés is egyre inkább  nemzeti
állami fe lad a ttá  lett. A két világháború közti magyar 
irodalom történet kutatásának lehetőségei R om ániá
ban így m ajdnem  a semmire korlátozódtak. Intéze
tek, folyóiratok nem voltak, m agyar egyetemről 
csak álm odtak . A nagy nehezen létrehozott konzer
vatív E rdélyi Irodalm i Szemle és Erdélyi M uzeum 
éppen csak éldegélt, az Erdélyi F iatalok egyik leg
fontosabb célja: egy tudósnemzedék kinevelése,
jobbára á lom  m aradt, s a Korunk is csak indítást 
adhato tt a  társadalom tudom ányok m űvelésére. így 
lett a  m agyar történeti és irodalmi kutatásokkal fog
lalkozók sorsa a  két világháború közti Erdélyben 
m ár-m ár az A páczaiak és Bolyaiak tragikus sorsára 
emlékeztető. Problém ákat láttak, am elyek m egoldá
sához h iá n y z o tt az anyagi lehetőség is, nem  volt 
fórum és kicsi volt a  tápláló közösség.

Még a  legnagyobbak tudós ambícióiis is sokszor el
fúltak. K u n cz  A ladárnak és Gaál G ábornak  ideje sem 
m aradt az  irodalom történetre —az irodalom terem tés 
minden e re jü k e t követelte - ,  K elem en Lajos, aki 
talán m in d en  kövét ismerte Erdélynek — úgy tekin
tettek fel r á ,  m in t Historicus T ranssy lvancusra- alig- 
alig közölt va lam it hatalmas tudáskincséből, s a 
fiatalabb Jan csó  Elemér is keveset. Pedig  ő igazán 
nagy am bíc ióval, baloldali hangoltsággal és Eötvös- 
kollégista neveltséggel kezdett a  rom án ia i magyar 
irodalom történet kutatásához. A harm incas évek 
derekára Ígérte  összefoglaló erdélyi irodalom töté- 
netét; m egjelenéséről máig sem tudunk .

A ro m án ia i m agyar irodalom történeti kutatásra 
nagyobb lehetőség a felszabadulással ny ílt. 1945-ben 
Kolozsvár m agyar egyetemet is kapo tt, s később a 
R om án N épköztársaság Akadémiáján m agyar iro
dalom történeti kutatócsoportot is a lak íto ttak . A m a
gyar egyetem  később megszűnt, illetve egyesült a 
rom án egyetem m el, de a Babes —Bolyai Egyetem en

ma is m űködik magyar irodalom történeti tanszék. 
A m egoldásra váró feladatok sokrétűek: a  rom ániai 
m agyar irodalom  hagyományainak a  feltárása, a 
kallódó anyag összegyűjtése, tudom ányos számba
vétele, értékesebb részeinek a közlése, a  román
magyar irodalm i kapcsolatok felderítése, az irodalmi 
hagyományok értékelése, az élő irodalom segítése, 
s a rom ániai m agyar irodalom oktatásának a prob
lémáit is m eg kellett oldani. Első időben m aga Gaál 
Gábor vezette az irodalomtörténet-teremtés bonyo
dalm asán szép m unkáját. A feladatból írók, irodalom- 
történészek, kritikusok egyaránt részt vállaltak, s a 
Bolyai Egyetem  frissen végzett diákjai is. Szentimrei 
Jenő, N agy István, Szabédi László, Jancsó Elemér 
Balogh E dgár, Méliusz József, Abafáy Gusztáv, 
Kacsó Sándor, Csehi Gyula, Robotos Im re, Szigeti 
József, M arosi Péter, Izsák József, K éri József, 
Antal István, Földes László, Dávid Gyula, Varró 
János, Bustya Endre, Hajdú Győző, Jánosházi 
György, Gálfalvi Zsolt és K ántor Lajos neve alatt 
jelentek meg a  legértékesebb tanulmányok.

A m egoldásra váró feladatokból előtérbe eddig 
leginkább az újjáértékelés és oktatás szempontjai 
kerültek. Ez is magyarázza, hogy a rom ániai magyar 
irodalom történetírás leggyakoribb műfaja a  bevezető 
tanulm ány le tt, amelyben irodalom történeti, isme
retterjesztői, publicisztikai és pedagógiai szempon
tokat egyszerre lehet érvényesíteni. Szép bevezető, 
vagy kísérő tanulm ányok születtek Mikesről, Heltai- 
ról, Batsányiról, Aranka Györgyről, Csokonairól, 
Vörösm artyról, Peteleiről, Aranyról, Petőfiről, Ady- 
ról, K rúdyról, Móriczról és másokról. A Tanulók 
K önyvtárában minden tantervben szereplő klasszikus 
szerzőtől jelenik  meg egy 8-10 íves kötet, jegyzetek
kel, d idaktikai apparátussal és másfél-két íves 
tanulm ánnyal. A tanulmányok persze nem  egyforma 
értékűek, nem  is mindig eredeti kutatásokon alapul
nak, olykor csak az ismert eredményeket közvetítik 
és igazítják a  pedagógiai elképzeléshez, de azért 
legtöbbjükben új gondolatok is fogalmazódnak. 
A forráskutatásnak is vannak eredm ényei. Jancsó 
Elemér az Erdélyi M agyar Nyelvművelő Társaság 
iratait je len te tte  meg, s a felvilágosodás korából 
egy gyűjtem ényt (M int az égő fáklya, mely setétben 
világol, Bukarest, 1962.) Engel K ároly a  rom án
magyar irodalm i kapcsolatokról közölt értékes ada
tokat, K óczián László régi kéziratos énekeskönyveink
ről, T ó th  Sándor, Balogh Edgár és Gál Ernő a 
Korunk alapvető kérdéseinek a tisztázását kezdték 
el, Balogh E dgár Móricz publicisztikájából adott 
közzé egy válogatást (Kenyéren és vizen, Bukarest, 
1962.), s bevezető tanulm ányában a móriczi publi
cisztika legjelentősebb kérdéseit vetette fel. A magyar 
irodalom kutatásának Erdélyben váratlanu l is nagy 
eredményei vannak olykor: a sepsiszentgyörgyi levél-
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ár ban Árvay József, a levéltár tudós őre Kemény 
Zsigm ond elveszettnek vélt N aplójára talált nem ré
gen. K em ény Zsigmond m egtalált N aplóját Benkő 
Sam u közölte az Igaz Szó 1964. novem beri számában.

Több érdemes monográfia is született az elmúlt 
esztendőkben. Szentimrei Jenő  Szentgyörgyi István 
életét és művészetét irta  meg (Szentgyörgyi István 
élete és művészete, Bukarest, 1955.), Antal Árpád 
Szentiváni Mihályról jelentetett meg monográfiát 
(Szentiváni M ihály, Bukarest, 1958.), s a magyar 
Kakassy Endre a szerzője az egyik Eminescu- 
monográfiának is (Eminescu élete és költészete, 
Bukarest, 1962.). A rom ániai m agyar irodalom törté
net a mához is próbál közelebb lépni, Asztalos István
ról Kacsó Sándor, Nagy Istvánról Sőni Pál, Kovács 
Györgyről Abafáy Gusztáv ír t az egész pályát á t
tekintő tanulm ányt. Ugyanebben a sorozatban, a 
K ritikai kiskönyvtárban jelent meg Jánosházi György 
K atona-, Madách- és V örösm arty-tanulm ánya 
(H árom  klasszikus drám a, Bukarest, 1964.) és Jánosi 

János könyvecskéje a  regényről (A regényről, 
Bukarest, 1962.). Ezek a művek nem  szigorúan 
irodalom történeti jellegűek, kritikai és publicisztikai 
szem pontokat is érvényesítenek. H árom  kritikai kötet 
megjelenéséről is tudunk: Sőni Pál, Gálfalvi Zsolt és 
K ántor Lajos kritikáinak egy részét kötetben is 
kiadták. (Sőni Pál: Irodalm i bírálatok, 1955; 
K ántor Lajos: írástól emberig, 1963.).

Több „írói irodalom történet” is megjelent. Nagy 
István (A harc hevében, Marosvásárhely, 1957.), 
Balogh Edgár (Egyenes úton, Marosvásárhely, 1957.), 
Méliusz József (K itépett naplólapok, Bukarest, 
1961.), Szemlér Ferenc (Lépésről lépésre, Maros- 
vásárhely, 1956.) és Szabédi László (Nyelv és iro
dalom , Bukarest, 1956.) válogatott tanulmányai. 
A tragikusan pusztult Szabédi László volt a szerzője 
a R om ániában megjelent legjobb magyar vers
elméleti műnek, A magyar ritm us formáinak is 
(1955.).

Ez a felsorolás a rom ániai m agyar irodalomtörté
net eredményeiről igen hézagos, a  művek némelyiké
ről csak folyóiratbeli értesülésünk lehet. Valamivel

bővebben szólnánk arról a  könyvrő l, amely haza 
könyvesboltjainkban is kapható. Csehi Gyula: Mun
kásosztály és nemzet c. művéről (Irodalm i Könyv
kiadó, Bukarest, 1963.).

Csehi Gyula könyve is előszavak, tanulmányok és 
folyóiratbeli cikkek gyűjtem énye, az 1952-1962 
közötti évekből. T anulm ányaiban , cikkeiben a 
szocialista irodalom elvi kérdéseivel, a  magyar, a 
rom án és a szovjet szocialista irodalom  történeti 
alakulásával, meg az irodalom tudom ány műhely
kérdéseivel foglalkozik. Vagyis, a  legnehezebb prob
lém ákkal, a  nehéz kérdések megválaszolására nem 
különösen kedvező időben. M ár régen köztudott, 
hogy a század legnagyobb művészi fordulását a 
szocialista művészet kialakulása je len ti, de a helyt
állónak tetsző elvi m egállapítások mögé, sok-sok 
„szilárd biztosító anyagot” kell m ég építeni a törté
neti vizsgálatnak, s ehhez a szakem berek nemzetközi 
öszefogása szükséges. Az 1962-es lipcsei konferencián, 
am ely a szocialista irodalom elvi kérdéseire keresett 
választ, derült ki, mennyi problém a van még a 
szocialista irodalom feltárása és értelmezése körül is.

Csehi Gyula jóformán előm unkálatok nélkül vál
lalkozott az élő szocialista irodalom  által felvetett 
kérdések megválaszolására. Segítségül olykor csak 
emlékeit hívhatta: a  K orunk m unkatársaként a 
harm incas évektől kezdve figyelte, és segítette a 
szocialista irodalom bontakozását, a magyar, a 
rom án, a  francia és a ném et szocialista irodalmi törek
véseket szinte kezdettől szemmel kísérte. így, ha a 
tévedéseket válaszaiban nem  is kerülhette el mindig, 
kérdésfelvetéseivel többnyire helyes ösztönzéseket 
adott. A szocialista irodalom, a  pártosság, a perspek
tíva elvi kérdésére ma m ár teljesebb a válaszunk, 
Csehi Gyula könyve azonban m a is hasznos mű. 
Késszé formált tanulm ányainak némelyike, mint az 
irodalomelméleti cikkek legtöbbje, kissé porosodik, 
vázlatai azonban, ötletei, hipotézisei további gondol
kozásra késztetnek. A szocialista irodalommal fog
lalkozók számára műve szinte forrásértékű.

Czine Mihály
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M ŰVÉSZET

Németh Lajos Csontváry-ja
(Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1964.)

N éhány esztendővel azután, hogy a külföld felfigyelt 
rá, h azá jáb an  is újra felfedeztetett -  s most m ár talán 
végérvényesen elfoglalhatja az őt m egillető helyet -  
a m agyar művészet eddig nagyon m ostoha sorsú 
„p ró fé tá ja” : Csontváry műveinek székesfehérvári
majd budapesti kiállítása után  egym ást érték az 
ismertetések, cikkek s újra fellángoltak az im m ár négy 
évtizede ism ert viták. Elérkezett az ideje a tudom á
nyos igényű , összefoglaló jellegű tudom ányos érté
kelésnek: ideje végre megnyugtató választ adni a 
különös és különösségében vonzó, de ugyanazért 
nehezen megközelíthető művész körüli kérdésekre. 
Erre a fe lada tra  vállalkozott most m egjelent monog
ráfiájában N ém eth Lajos.

T anu lm ányában , amelyet száznál több  kép illuszt
rál, a rra  a kérdésre igyekszik választ adn i, hogy mit 
jelent C sontváry  művészete s hol van  a helye a 
magyar m űvészet történetében. A kérdésre a választ 
a pályakép, Csontváry művészi fejlődése m egrajzolá
sával fogalm azza meg. Elsősorban a  művész személyi
ségét á llítja  elénk írásos és egyéb, m űveken kívüli 
források segítségével, azután ezt a  személyiséget 
szembesíti az egyes műalkotásokkal. Az életrajz és a 
művek idő rend je  szerint halad. E gyarán t gondos 
m unkát végez az életrajzi adatok összeállításában 
és a m űvek keletkezése illetve hitelessége m eghatáro
zásában: o tt  a  források kritikai kezelése és a nyomo
zásban való fáradhatatlan alaposság, it t a  szorosabb 
értelem ben ve tt szakmai ismeretekben való jártassága 
és érzékenysége azok az erények, am elyek eredmé
nyeit m egalapozzák. És -  tegyük hozzá ezt is -  
minden sorából érződik Csontváry irán ti rajongása: 
a m esterének ajánlott munkában a  tan ítvány t a mes
ter által kim ondott, emlékezetesen indulatos szen
tencia vezérli, az, hogy világraszóló nagy festőről 
beszél.

Ennek a gondolatnak a szelleméből adódik  az, 
hogy N ém eth  Lajos a zseniális alkotónak és a  pára t
lan értékű életm űnek kijáró tisztelettel közelíti meg 
az egyes m űveket. Gondosan vizsgálja m ég a  pálya
kezdő gyengébb, kevésbé sikerült a lkotásait és az 
útját kereső művész kísérleteit is, m ég gondosabban 
az általa főm űveknek nevezett vásznakat. Csontváry 
művészi fejlődésének előkészítő szakaszába az 1902 
előtt festett képeket helyezi (az ism ertebbek a 
Festőlegény és az Önarckép); a főm űvek korszaka 
1902-től 1909-ig tart, ezen belül a „m otívum kere
sés” jellem zi a Selmecbányát és a H ortobágyot ábrá
zoló képeket s azok keletkezése időszakát. Az igazi 
„term és” első állomásai a Panaszfal, az a thén i képek 
és a nagy T átra -kép  (1904-5): az expresszionista 
jellegű alkotások kora, amelyekben a  művész mintegy 
kivetíti szubjektum át a nagy tém ákba. A taorm inai

képek és a  Baalbek a második, a pantheistának je l
lemzett időszak „m egtalált harm óniáját”  testesítik 
meg: itt a  művész m ár önmagát olvasztja bele a lát
ványba, a  heroikus tájakba. Csontváry művészetének 
fókusza N ém eth Lajos szerint a cédrusok képein 
található, ahol eggyéolvad a művész s alkotása: az 
objektum, a tém a oldódik fel a mágikus világértel
mezésben, az ontológikussá növesztett alkotásban. 
De ennek a „mithoszterem tés” időszakának az 
alkotásai még a  M arokkói tanító, a  M ária kútja s a 
Tengerparti sétalovaglás is. Ezzel azonban az alkotó 
periódus lezárul, Csontváry fizikailag is kimerült, 
elméje elborulása is fokozatosan erősödik: a hatalm as 
vállalkozás felemésztette erejét.

Az életm ű állomásainak, az egyes művek elemzésé
nek az eszközei elsősorban a képek technikai és 
stilisztikai jellegzetességeinek a hagyományos művé
szettörténeti alapfogalmak értelmében vett leírása 
és belső összefüggéseinek feltárása; továbbá az élet
művön belüli összehasonlítások, valam int a mások 
műveivel való összevetések. Ez utóbbiak közt fon
tosak azok, amelyekben Németh Lajos Csontvárynak 
sokat em legetett rokonaihoz való viszonyát tisztázza: 
amint személyiségének megrajzolásakor m ár meg
győzően á llap íto tta  meg, hogy Csontváryt nem  lehet 
dilettánsnak tekinteni, itt azt m utatja ki, hogy a 
finánc Rousseauval és a Gulácsival való rokonítás 
felületes analógiákból indul ki s a művész félreértése. 
S hogy a  félreértések tisztázásánál m aradjunk, itt 
jegyezzük meg, hogy Németh Lajos úgy oldja meg a 
Csontváry-értékelésben eddig oly sok terméketlen 
vitát és fölényeskedést, gúnyolódást, megnemértést 
támasztó „őrültség-kérdést”, hogy -  szakemberek 
véleményére tám aszkodva -  megállapítja, hogy nagy 
műveinek megalkotása idején (1909-ig) a  művészt 
nem lehet elm ebetegnek tekinteni.

Ami most m ár az elemzésekből kirajzolódó pálya
kép végső eredm ényét illeti, azt Németh Lajos abban 
foglalja össze, hogy Csontváryban páratlan  eredeti- 
ségű, nagy stílusteremtő, egyszeri és utánozhatatlan, 
magányos művészt láthatunk, s életműve legszebb 
darabjaiban a hagyományos, „illuzionista” festőiség 
és a dekorativitás, a  kivételes kolorit és a szuggesztív 
erejű kompozíció, a valószerűség és a mítoszteremtés 
soha nem lá to tt szintézisét csodálhatjuk. Csontváry 
helyét pedig a X IX . század végének, a nagy korszak- 
váltásnak legnagyobb mesterei mellett jelöli ki, Seurat, 
Gauguin, V an  Gogh és Cézanne mellett, egyszer- 
smind azonban el is határolja tőlük, hiszen Csontváry 
mintegy az európai piktúra organikus fejlődésének 
vonalán kívül, elszigetelten jelent meg és tűn t el.

Németh Lajos monográfiáját ezek az eredmények 
kitűnő szakm unkává teszik. M ind összefoglalásában, 
mind részleteiben sok tanulságot tartogat a szak
emberek szám ára és fontos állomásnak tekinthetjük
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a Csontváry-életművel foglalkozó szakmai kutatás
ban. Ezt azért hangsúlyozom, m ert a könyv kiál
lítása megtévesztő: olyan, m intha a széles nagy- 
közönségnek szánták volna kiadói. Nemcsak az 
album alak, a nagyméretű (és jóminőségű) reproduk
ciók, hanem a példányszám is erre vall. így azonban 
a könyv célját tévesztheti s félreértésekre adhat okot 
tartalm ának és külsejének ellentmondása. Ezzel kap
csolatban két megjegyzésem volna. Az első a könyv 
kiállítására vonatkozik s röviden abban summázható, 
hogy nemcsak ellentmondása m iatt (azért, mert 
szakembereknek szóló tanulm ányt a nagyközönség
nek kíván tálalni) tartom  elhibázottnak, hanem 
azért is (s akkor is, ha valóban a nagyközönségnek 
szólna, elhibázottnak tartanám ), m ert rosszul értel
mezett illetve hamis „könyvművészeti” szempontok 
szerint készült. Akár nagyközönségnek szánt ismeret- 
terjesztő szöveget tartalm az, akár szakembereknek 
szánt fejtegetést, az ilyen óriási formátumú könyv 
rossz, mert nehézkes: kézben tartva nehéz, asztalon 
fektetve nem látni a felső sorokat, a nagyméretű 
képeket pedig csak messziről lehet áttekinteni, kézből 
letéve a könyvet. Az ilyen album  a polgári luxus
kiadványok megalomániás, reprezentációs célokat 
szolgáló formájának nálunk értelm etlen továbbélése. 
Emellett érvényesül a könyv képeinek elrendezésében 
a szokásos gyakorlat hamis „szem pontja” : valami 
elvont, a  könyvtől teljesen független széptani elv 
szabja meg az illusztrációk elhelyezését, öncélú 
„arányokban” következnek kisebb és nagyobb, színes 
és fekete-fehér reprodukciók. Csak véletlenül fordul 
elő, hogy egy-egy kép annál a szövegrésznél kap 
helyet, ahol szó van róla. Ez, sajnos, egész képző- 
művészeti könyvkiadásunkban uralkodó baj. Nem a 
könyv funkciója szabja meg kiállításának módját, 
eszközeit, formáját, hanem mondvacsinált „könyv- 
művészeti” szempontok. Ennél a könyvnél a kiadó 
még azzal is tetézte ezt, hogy -  érthetetlen fukarság! — 
a gondos, ma legteljesebb és ezért igen fontos oeuvre- 
katalógus egyes tételei mellé nem adott illusztrációt. 
Pedig mennyire emelte volna használhatóságát, ha 
egy-egy tétel mellett o tt van a kötetben egyébként 
egészoldalas reprodukcióként szereplő kép egészen 
kicsiny mása!

A másik megjegyzésem viszont N ém eth Lajos dol
gozatára vonatkozik. Szűkebb értelem ben vett elmé
leti kérdést szeretnék felvetni azzal, ha  megjegyzem, 
hogy a könyv tartalm a és kiállítása közti ellentmon
dás olyan természetű félreértést is szülhet (s szült is), 
amelyhez a dolgozat maga is hozzájárult helyenkint 
meg is fogalmazott kérdéseivel, felvetett problémái
val, amelyekre azonban nem ad választ. Bizonyára 
az eddig elmondottakból is kiviláglott, hogy Németh 
Lajos Csontváry művészi fejlődését kettős értelemben 
is belülről közelíti meg: egyrészt a művész személyi
ségén belül, másrészt a művészet belső, immanens 
fejlődésének törvényszerűségei felől, a  stílustörténet 
oldaláról. Azzal, amit ezzel a megközelítéssel elért és 
kifejtett, a  Csontváry értékelésnek csak az előkészíté
sét végezte el: itt még csak a művész és a m ű viszony
latában  vizsgálta meg Csontváry m űvészetét. A kér
désnek bonyolultabb, nehezebben megközelíthető 
oldalát azonban, azaz az alkotó személyiségétőí 
elidegenült s most már a társadalom, a  m ű tulajdon
képpeni birtokosa és tovább éltetője világába bele
helyezkedett művet, Csontváry m űvészetének és a 
társadalom nak a viszonyát érdem ben nem  vizsgálta 
meg. R öviden szólva: azt a kérdést, hogy m it jelent 
szám unkra, Csontváry életműve, mi a  szerepe a mi 
v ilágunkban , ez a monográfia nem vállalta feladatá
nak. Pedig, bár nehezebb, mégis ez a fontosabb 
kérdés a  „nagyközönség” számára: a rra  adni meg- 
győző'és részletes magyarázatot, hogy mivel nyűgöz 
le bennünket ez a varázsos festő, akkor is, ha nem 
tudjuk, hogy mi a valőr s mi a divizionizmus, hogy 
milyen ismeretlen mélységeket tud  felrebbenteni a 
mai em ber lelkében, akkor is, ha az a szocializmus 
gondjaival van elfoglalva s egyébként kevésre 
becsüli a  mítoszok titkait. N ém eth Lajos evvel a 
Csontváry-könyvvel megvetette az a lap ja it a Csont- 
váry-életm ű igazi értékelésének: annak , amely most 
m ár „kívülről” , a mi világunk felől közelíti meg ezt a 
csodálatos művészetet. Remélhetőleg vállalkozik 
erre a  folytatásra is és remélhetőleg az t m ajd nem kis 
példányszám ú szakkiadványként fogja megjelentetni 
valamelyik kiadóvállalat.

Miklós Pál

„Még azi is hozzátehelném, hogy véleményem szerint, és csak a magam nevében szólva, nem csupán a saját 
elvei és termékei fényénél kellene újra meg újra állandó felülvizsgálat alá venni a szocialista realizmust, 
hanem a rajta kívül álló, sőt vele ellentétes tapasztalatok fényénél is, s a szocialista realizmus nagyságához 
hozzátartozik, vagy hozzá kellene, hogy tartozzék az is, hogy az ilyen müveket értelmezze, megvilágítsa, 

feldolgozza, és kiválassza belőlük azt ami egybevág az emberi haladással.
Más szóval, a szocialista realizmus számunkra nem egyszer s mindenkorra adott, és a mi szocialista 

realizmusunk az lesz, amivé mi tesszük”
(L. ARAGON)
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V IS S Z H A N G
:i

Levél a műfordításról

Tisztelt Szerkesztőség,

Engedjék meg, hogy a kitűnő Dobossy László professzor júliusi cikkéhez, melynek egyik tárgya a francia nyelvű Illyés- 
kötet elemzése, egy-két verstechnikai megjegyzést fűzzek.

Első észrevételem, hogy így mondjam, egyszerű számtani probléma.
Dobossy László Anne-Marie de Backer Apollinaire-díj as költőnőnek azt veti a szemére, hogy Illyés Gyula Vadludak 

című versét az eredeti 11-4-es metrum helyett l'S-7-essel adia vissza franciául. Teljesen egyetértek Dobossy Lászlóval 
abban, hogy ófrancia nyelv „analitikus” volta (  a magyar nyelv mint ismeretes „szintétikus” )  arra készteti a francia költő
fordítókat, hogy ugyanazon gondolatot a fordításban hosszabban adják vissza, természetesen néha jóval több szótagszámmal. 
Például: á l l t a m  franciául: j e  m e t r o u v a i s  d e b o u t .  Ha tehát respektáljuk az eredeti ritmust, a gondolatból 
kell szükségszerűen valamit elvenni. Viszont, ha a gondolatra vagyunk elsősorban tekintettel, a verssoroknak kell hosszab- 
baknak lenniök, vagy mint ezt Jean Rousselot A z  E m b e r  T r a g é d i á j a  új francia fordításában tette, a hosszabb 
eredeti formában lefordított tirádákhoz kell néha hozzátenni egy-két sort, hogy a gondolat teljesen megfeleljen az eredetinek.

Dobossy Lászlónak, aki a francia költészetet olyan alaposan ismeri, mint kevesen Magyarországon, — hiszen ö volt az 
1958-ban megjelent M a i  F r a n c i a  K ö l t ő k  A n t o l ó g i á j a (  Magvető) szerkesztője — tudnia kell, és bizo
nyára tudja is: ahhoz, hogy franciául versszak kialakuljon, nem elég egymás mellé tenni 2 vagy 4, esetleg 5  vagy 6  külön
böző hosszúságú sort. így például a 12 és 10 szótagos verssor váltakozása franciául nem a legszerencsésebb megoldás, mert 
( a két verssor különböző lejtése és sormetszete miatt) sokszor sértheti a fület. Illyés Gyulának a V a d l u d a k  - ban 
használt 11 -4 -1 1 -4  szótagos strófái, melyek magyarul persze kitűnőek, aligha mennének el francia verzióban, mert a 11-4- 
kombináció idegen ófrancia fülnek és legfeljebb e r e d e t i b e n  alkalmazható, nem pedig fordításban. De tovább megyek: 
Anne-Marie de Backer fordítása n e m  is 13-7 s z ó t a g o s  sorok váltakozása, amint ezt Dobossy László hallja, 
hanem 12-6-osoké. Meglep azonban, hogy a kitűnő szakember nem ismerte fe l a franciában leggyakoribb verssort, a 12 
szótagos alexandrint. Fogalmam sincs róla, hogyan számíthatta a sorvégi néma ,,e”-t teljes értékű szótagnak, amikor min
den Jrancia iskolakönyvben vannak példák hasonló nőrímmel végződő alexandrinokra. Ajánlanám a cikkírónak: nézze meg 
még egyszer Anne-Marie de Backer Jordítását és látni fogja, hogy igenis 12—6-os sorokról van szó, nem pedig 13-7-esekről 
(annál is inkább, mert a rendkívül ritka 13-as verssornak egészen különleges törvényei vannak). A fordító szabályos alexand- 
rinokat használt, vagy 6-6-os cezúrával, vagy a Vidor Hugo által először alkalmazott 4-4-4-es metszettel:

. . .  Ils ramènent vers nous / leurs dessins monotones . . .  (6—6)
és:

. . .  E t je  devins / ce que je  suis / car j ’ai cédé . . .  ( 4-4-4)
Hogy mennyire nem számít a néma ,,e” teljes értékű szótagnak, arra Aragon is példa, ö  nyugodt lélekkel rímelteti a „chut” 
(pszt) hímrímet a ,,chute” (esés) -sei, amely pedig nőrím, hiszen a szóvégi néma „e” élő beszédben úgyse hallható.

Elnézést kérek e szőrszálhasogatásnak tetsző megjegyzésekért, de azt hiszem lényeges problémához érkezünk: a f  о r m a -  
h ű s é g  kérdéséhez. M i, magyarok, általában azt hisszük, hogy teljesen formahüen fordítunk franciából. Sajnos, ez 
tévedés. Arról nem is beszélek, hogy a magyar nyelv tömörsége miatt ahhoz, hogy az eredeti franciával azonos szótagszámot 
érjen el, a magyar fordító jelzőkkel, vagy más módon kénytelen néha feltölteni a szöveget. Erre csak egyetlen példát idézek 
-  ahol a ,, feltöltések” egyébként minimálisak -  Tóth Árpád fordításában, de adhatnék a maiakból is sok százat. 

Baudelaire ezt írja:

A fordítás szövege ez:

Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir 
Du passé lumineux recueille tout vestige !
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige . . .
Ton souvenir en moi luit comme ostensoir.

( VHarmonie du soir.)

Tört szív, amelyre les az éj szín öblű vég
Még t ű n t  nyomot keres, hol fénnyel int a múlt rám
I m m á r  lehullt a nap, alvadt vérébe fúlván
Csak emléked ragyog, mint s z e n t  oltári ék !

Tóth Árpád fordítása gyönyörű, de tartalmaz néhány feltöltést. Nem akarok azon akadékoskodni, hogy „néant vaste 
et noir”-t ,,éjszíhöblű vég”-nek fordította, ami szép megoldás, de a t ű n t ,  r ám,  i m m á r ,  s z e n t  nincs benne a 
francia szövegben. Általában a magyar fordítóknál sokkal több a jelző: „bús”, „buja”, „balga”, hogy csak néhány b-ve 
kezdődőt idézzek, mint a francia eredetiben.
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A másik ,,hűtlenség” a jambusban való fordítás, és a franciában oly fontos cezúra ignorálása. Franciában a jambus 
ismeretlen. E z csak a magyar költő-Jor állók gyakorlatában létezik, és ezért írhatta le joggal Hegedűs Géza barátom a 
prozódia kitűnő ismerője A K ö l t ő i  M e s t e r s é g  című könyvében, hogy ,,a francia alexandrin hatos vagy heted
feles jambus, a harmadik versláb után sormetszettel”, ami természetesen csak a francia művek m a g y  a r fordítására 
áll. Időmértékes verseléssel franciául a Renaissance óta ( B a f )  úgyszólván nem is kísérleteztek. , ,Hosszú” és ,, rövid" szótag 
francia versben nincs, a szótagok értéke elvben egyenlő és a lejtést a cezúra adja meg. A z alexandrinokban a franciák, mint 
mondtam, vagy 6-6-os sormetszettel dolgoznak, vagy 4-4-4-essel; a 10 szótagos-an (décasyllabes) vagy 4-6-ossal vagy 
5-5-össel vagy (sokkal ritkábban) 6-4-essel, de szabály, hogy a versszakok minden sorában ugyanegy helyen legyen a 
cezúra. (Jean Rousselot A z  E m b e r  T r a g é d i á j a  fordításában Lucifer tirádáiban megpróbálkozott a 7—3-as 
vagy 3-7-es cezúrákkal is.)

Sajnos a magyar költők, tisztelet a kivételeknek, nem veszik tudomásul a francia verssor cezúráját és a fordításokban 
meg se kísérlik ennek visszaadását. így például Babits Mihály, akinek költői és fordítói nagysága előtt meghajtok, lefor
dította ugyancsak Baudelaire-től a L e  L é t h é című verset. A z eredeti költemény 10 szótagos ölelkező rímes sorokból 
áll, a hím- és nőrímek ( tomparímek) itt is szabályosan követik egymást. A cezúra változatlanul a n e g y  e d i  к szótag 
után következik:

Viens sur mon coeur, / ame cruelle et sourde, 
Tigre adoré, / monstre aux airs indolents 

J e  veux longtemps / plonger mes doigts tremblants 
Dans l'épaisseur / de ta crinière lourde

10-es nőrímmel 
10-es hímrímmel 
10-es hímrímmel 
10-es nőrímmel

Babits fordítása a következő:

Szívemre jer / kegyetlen, néma lélek 4—7= 11
imádott tigris, / édesarcu rém 5 -5 =  10
hadd markolom / ez illatos sörény 4 -6=  10
sűrűjét, melyhez / nyúlni szinte félek 5-6= 11

A cezúráknak ilyen váltakozása szabályos francia versben egyszerűen elképzelhetetlen, és súlyos prozódiai hiba volna. 
Babits jambikus lejtésű fordítása remek, de nem t e l j e s e n  formahű és nem „formahüek” azok a fordítások sem, ahol 
a hím és nőrímes alexandrinokat 12 és 13-szótagos sorok váltakozásával helyettesítjük, mert a franciában 13 szótagos 
,,jambikus alexandrin” egyszerűen nem létezik.

Csak mellékesen még egy megjegyzést: Dobossy László szerint ,,Illyést még nem fedezte fel rangjához méltó francia 
költő”. Nem hiszem, hogy Illyés Gyula ennek a kitételnek túlságosan örülne, hiszen fordítói között szerepel André Frénaud, 
Guillevic, Jean Fóliáin, Jean Rousselot, Pierre Emmanuel, Alain Bosquet, Paul Chailot, hogy csak ezeket az élvonalbeli 
költőket és kitűnő műfordítókat, akiket Illyés Gyula is szeret és tisztel, említsem. Úgy hiszem, ha e költők tudomására 
jutna Dobossy professzor véleménye, igen fájdalmasan érintené őket. -  A magam részéről óvakodni fogok attól, hogy ez 
megtörténjék.

Gara László 
Párizs.

Levelek a Demény-Petőcz vitához

T. Szerkesztőség !

Érdeklődéssel olvastam a Kritika f .  évi 11. számában Demény János és Pelőcz Pál párbeszédét a marxista szintézisről. 
Vitájuk alapjául Demény Jánosnak az Új írásban megjelent korábbi Kritika és szintézis című tanulmánya szolgált, amely
ben a hazai irodalom és művészettörténet adatfeltáró munkálatainak és kiadványainak hiányosságait, képtelenségeit tette 
szóvá. Petőcz Pál kor dokumentumot lát abban a módban, ahogyan Demény e munkálatok elvégzését szorgalmazza és állás
pontját védi. Tudósok, tanárok, irodalmárok, művészek és más értelmiségi körök egy részének kor dokumentumát, azokét, 
„akik ugyan már a mi szocialista világunkat igenlik, s munkájukkal épülését segítik, felismerve ennek fölényéi a kapitalizmus 
rendszerével szemben, de értetlenül és fenntartásokkal, bár lojalitással szemlélik a marxizmus világnézeti konzekvenciáit.” 
Petőcz elvi szilárdsággal és nagyfokú humanitással szól, amikor nevelési célzattal fordul e réteghez. Módszere azonban, 
különösen mert hozzájuk intézi szavait, véleményem szerint nem mindenben mutatkozik helyesnek. A Kritika 6. számában 
Szintézis, de milyen alapon ? című cikkében ugyanis így kérdezi vitapartnerét: , ,Demény János már elfelejtette, hogy annak 
idején ő is a purgatóriumba küldte Adyt?”; majd Demény Jánosnak a Vigíliában 1939-ben a szerző húsz egynéhányéves 
korában közzétett cikkéből idéz részleteket. E  réteggel szemben csak abban az esetben lehet indokolt a régmúlt emlegetése,
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ha az akkor elkövetett hibák e személyek mai cikkeiben tovább élnek. Petöcz Pál azonban ezt az összefüggést egyértelműen 
csak második cikkében mondja ki. A z  elsőben csak utal erre. Ha Petöcz Pál Demény Jánosnak és a hozzá hasonló, sok 
küzdő, őszinte embernek „a részletproblémák megközelítésében már sok helyes mozzanatot tartalmazó” ilyen megnyilatkozá
saiban kor dokumentumot lát, az csak egy okkal több, hogy bírálatában először mondott szavait, kérdéseit ugyanaz az elviség 
hassa át, mint a másodszor mondottakat.

Tóth Lajos 
tanár

2 . ' Budapest

Tisztelt Szerkesztőség !

Nem tudom, a „Kritika” igényt tart-e efféle laikus megnyilvánulásokra, mint az alant következők, de a Demény János -  
Petöcz Pál vitával kapcsolatban támadt néhány gondolatom, talán nem teljesen haszontalan.

Olvastam Demény János cikkét a márciusi Új írásban, és egyetértettem vele az 1905-19 közé eső időszak megfelelő 
értékelésének hiányát tekintve, bár éreztem, hogy terminológiája és okfejtése valóban szellemtörténeti ízű, ha tetszik ,,szub
jektív idealista”. Petöcz Pál a „Kritika” novemberi számában kialakult dialógusban. úgy gondolom helyesen állapítja 
meg: , ,Demény János önvallomása kordokumentum. Értetlensége egy értelmiségi réteg adott tudatállapotát tükrözi. .
De gondolom, Demény János nem vár még az olvasótól is kioktatást, Petöcz pedig nem szorul a támogatásomra. Más ügy 
és hevület az, mely ebben az ügyben írásra késztet.

Demény János védekezésében említi a Vigíliában, majd száz példányban napvilágot látott könyvét, és az erről, meg a 
maga ifjúságáról „önrevízióképpen” írt „egy Granasztóira licitáló tripla Liáne-regényt. . .”, melyet 1946-ban az Egyetemi 
Nyomdához nyújtott be, s ha jó l emlékszem a címe „A fehér szoba regénye” volt, de mindenesetre a Vigíliában megjelent 
írás regénye. E zt a regényt, azaz „nyersvázlatot” annak idején, éppen az Egyetemi Nyomda jóvoltából, olvastam. S  meg 
kell valljam, akkori tizennyolcéves magam egyik legizgalmasabb élménye volt.

Ahhoz a nemzedékhez tartozom, mely a „szüzesség hálójából”, a kamaszkor gyötrelmeiből egyszerre szabadult a magyar 
társadalom nagy megszabadulásával. 1945 akkor köszöntött be az életembe, mikor minden valamire való ifjú a maga 
egyéni szabadságharcát vívja, akár Jacques Thibault, akár Ábel példáján. A világ, mely tizenhét éves koromig fogvatartott, 
recsegve-ropogva mindenestől összedőlt. A z összeomlás közvetlen okát — úgy éreztem -  értettem, de szenvedélyesen érdekelt, 
mi volt előtte. Erről adott számot Demény János kéziratos regénye. A közvetlenül előttünk járók, a kamaszkorból 1937-38  
táján kilábalok világa roppant izgatott. Lehetséges, hogy Demény ebben a regényről írt regényben rosszul számolt el, de 
hogy megakadályozták abban, hogy ez az elszámolás nyílt gyónás legyen (publikáció révén) -  ez máig visszahat. E z  
lehet mélyebb oka annak az indokolatlan érzékenységnek is, mellyel Demény Petöcz bírálatára reagált. De lehet, hogy ez 
egy Mándy Iván, vagy Végh György máig ható bizonytalanságainak oka is. A Vigíliából és rövidéletü Ezüstkorból ezek a 
fiatalok az Új Holdba mentették át maguk 45 után, s azt hiszem, jószándékukhoz kétség nem fér.

1946—47-ben ezt a múlt-felszámolást nem merték elvégezni, 1949—56 között nem leheteti, s mostanra már késő.
Valójában nagyon kevéssé emlékszem már tizennyolc év távolából erre a regényre, de a körülötte és érte folyó harcra annál 

inkább. Apám —, akin elég sok múlott akkor ezen megjelenés ügyében — megdöbbent a regény őszinteségétől, de a koalíciós 
időkben fé lt is a könyv zavaros ideológiájától. Volt olyan lektor is, aki Németh László nevének emlegetése miatt óvta a regény 
kiadásától. (Valami torz rossz-emlékezet miatt, az illető, a Minőség forradalmát és a Kisebbségbent vélte felelősnek Borért, 
Auschwitzért).

Demény János regény-koncepciójának gerincében három ember hatása állott: Bartók, Németh László és Hamvas Béla. 
Bartók persze azzal a metafizikus ballaszttal a nyakában, amit azután Demény „Bartók” c. kis tanulmányában ( Egyetemi 
Nyomda, 1946.) tudományosan is kifejtett. Németh László is jobbára mint a harmadik út képviselője. Hamvas Béla pedig 
-  ha van, aki még emlékszik a „Láthatatlan történet” c. blöff-ködre - ,  a maga jellegzetes kókler miszticizmusával.

De ez a három ember, és éppen így, nem Demény János ügye. A jobbat akarók körében hatalmas jelentőségük volt: össze
olvadtak egy „megmaradó magyarság”, oly szubjektiven idealista , ,Európában maradásának” gondolatával. A kik nem 
jutottak el a tudatos baloldaliságig, vagy a népiesek balszárnyáig, s akiket legalább „érzékenységük” megvédett a fa siz
mustól, azok vagy Bartók-Kodály magyar zenéjében, vagy a minőség forradalmában, vagy Hamvas misztikájában hittek. 
(A  „Láthatatlan történet”-tői sem lehet eltagadni, hogy legalább polgári humanizmusa folytán — antifasiszta ízű írás volt.)

A z az érzésem, hogy ez a három fókusz a Demény-regényben igaz képet adott „egy értelmiségi réteg adott tudatállapotá”- 
ról, s mert sem Deménynek, sem másnak nem adatott meg az önvizsgálat — ebből máig ható bajok és tévedések, gyanakvások 
és gyanúsítások keletkeznek.

Van Petőcznek -  Sík Sándorra vonatkoztatva -  egy kitétele: „nem a pszihéjét, hanem az ideológiáját vizsgáltam . . .’ 
Deményre és a többiekre, az egész értelmiség érintett rétegére gondolva azonban az a szerény meglátásom -  éppen a Petöcz 
által is bőven sorakoztatott érvek folytán - ,  hogy igenis nemcsak az ideológiájukat, hanem annak társadalmi ( múltból 
adódó társadalmi) gyökereit és az érintett egyéneknek, igenis a pszihéjét is figyelembe kellene venni, hogy az oly annyira 
óhajtott hídverést elkezdhessék, ne riassza őket -  jó  néhány év alatt mesterségesen kifejlesztett -  tériszonyuk!

Tisztelettel:
Máté Lajos

színházi rendező. Békéscsab
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ILLÉS LÁSZLÓ

Osztály - nemzet - nagyvilág

ö t  tanu lm ánykö te trő l*

Bizonyosan n e m  véletlen, hogy a  közelm últban egym ás u tá n  több olyan kö te t lá to tt  n ap 
világot, am elyeknek  szerzői -  író k  és irodalom tudósok — egyarán t arra  tö reked tek , hogy 
pályájuk hosszabb-rövidebb szakaszának  tanu lm ány term ését foglalják össze és nyújtsák  á t 
olvasóiknak tanu lságu l. Az iro d a lo m  állandóan alakuló-fejlődő életét ta lán  egy folyam 
hoz lehetne hason lítan i, am ely  számos á ram la t, sodrás együttesével höm pölyög  előre, 
esetleg néhol m eg to rpan , m egcsendesedik futásában, hogy az áram ok egyesítő elrendeződése 
u tán  új lendü le tte l törjön új m e d re t m agának. Az o lyan  term észetű  összegezések egész sora, 
m in t am ilyet m ost Illyés G yula  Ingyen lakoma, S im on István  A virágja árnyékában, V áci 
M ihály A zsezst-madár címmel te t t  közzé, vagy iro d a lm áro k  gyűjtem ényes kö tetei, m int 
Szabolcsi M iklós Elődök és kortársak, avagy K laniczay T ib o r Marxizmus és irodalomtudomány 
cím ű könyve — ezekben én az  összegező helyzetfelm érés szándékát érzem , ú j, n agy  előre
lendülés e lő tti számvetés igényét.

H azánkban  egyenletes, n y u g o d t ritm usú építő m u n k a  folyik, egy év m úlva új ötéves tervbe 
kezdünk, am ely n ek  során a szocialista  társadalm i ren d  a lap ja inak  végleges m egszilárdítása 
és egy m ag asab b  fázis kibontakozása fog m egtörténni. E lőrehaladásunk nem  p rob lém am en
tes, az élet a laku lásának  szinte term észeti törvényszerűségei ú jabb  és ú jabb  m ego ldásra  váró 
kérdéseket v e tn ek  fel, am elyeknek lényege az, hogy a kom m unista tu d a t erő teljes fejlődése 
túllendítse az  egyes em bert és széles rétegeket azokon a  tu d a ti régiókon, am elyekben  még 
oly sok a rég ihez  kötő elem, a  kispolgáriságnak, az  önzésnek, a bezárkózó közösségellenes- 
ségnek káros m iazm ája. E nélkü l szó sem lehet a rró l, hogy a társadalm i éle t an y ag i a lap jai
nak, a gazdasági rendszernek o lyan  fejlődését érjük  el, am elynek segítségével a  kom m uniz
mus felé h a la d ó  társadalm ak m ost m ár nem csak eszm eileg, hanem  a  töm egek általános 
életszínvonalát tekintve is leg y ű rik  a tőkés világ vezető  országait. E v ilágo t átfogó verseny 
milliónyi szá lon  köti és m o zg a tja  a társadalm akat, a r ra  ösztönöz, hogy a  szocialista em ber 
m inden energ iá jának  felszabadításával, gazdag és harm onikus tuda t- és érzelem világgal 
küzdje ki a z t a  jövőt, am ely ért annyi harc folyt évszázadokon át.

Egész közéletünkben é rezh e tő  az igény a rra , hogy a  nem zeti élet és a  nem zetközi kom 
m unista m ozgalom  fejlődésének em e csom ópontján jö v ő t megvilágító, teo retikus összege
zések szülessenek, amelyek a  m ú ltb an  is m indig  m egszülettek, ha a tö rtén e lem  igényei ezt 
m egkövetelték. Ez az irá n y t je lö lő , program ot ad ó  szándék ott m unkál az  irodalom ban  is, 
egy-egy korszak  legjobb m űveinek  együtteséből k ibom ló  tendenciaként, o lyan  tendencia
ként, am ely e t nem  a spekuláció  visz bele az iro d a lo m b a , hanem  am elyet a  tá rsadalm i élet 
törvényszerűségei sugalltak. Az irodalom tudom ány  m unkásai e lvon tabban  elem zik ezeket 
a je lenségeket, de mily je llem ző , hogy m aguk az  írók , s éppen, m int ese tünkben : lirikusok 
érzik szükségét annak, h o g y  tanulm ányokká, esszékké sűrűsödött g o n d o la ta ik  rendjével 
szintén a zo k ra  a pontokra tap in tsanak , am elyek érzékeny  idegdúcokként gond ja ink  és törek
véseink egész hálózatát je lz ik .

E köte tek  problem atikája nagyon sokrétegű, sokoldalú . Számos ú to n  lehe tne  megközelí
teni értékes és gondolatgazdag  tarta lm aikat. Egész életpályák genezisét v ilág ítha tják  m eg,

* Illyés G yula, Simon Is tván , Váci Mihály, Szabolcsi Miklós kötetét a  Szépirodalmi Könyvkiadó, 
K laniczay T ibo r kötetét az Akadémiai Kiadó ad ta  ki.
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m in t Illyés esetében; egy költészet töltésének te rm észe té t m agyarázhatják  m eg, m in t Sim on
n á l v a g y  V ácinál s az iro d a lo m  történetében , a  h a z a i és a külföldi iro d a lm ak  korrespon- 
d e n c iá já b a n , az irodalo m tu d o m án y  és a m űvelődéspolitka számos kérdésében  adhatnak  
e lig az ítá s t, m in t K laniczay és Szabolcsi könyve teszik — egyszóval tanu lságaik , ösztönző h a tá 
suk te ljes felmérése m aga is félkötetnyi ta n u lm án y t igényelne.

É n  m a g a m  úgy érzem , hogy az elö ljáróban e lm ondottakkal összefüggésben különösen 
egy közös vonásuk  érdem el m egkülönböztetett figyelm et. S ha nincs is r á  m ód , hogy ennek 
az eg y e tlen  k iragado tt p rob lém akörnek  is m in d en  ízét-elem ét feltárjuk , n em  lesz ta lán  
h a sz o n ta la n , ha  reá irán y ítju k  a közfigyelmet. M ik ép p en  lehetne m egfogalm azni e vala
m enny i tan u lm án y k ö te tb en  o tt  m unkáló  közös szándéko t?  A nem zeti lét és a  nem zeti kultúra 
kiteljesítésének hogyanjáról, a „n em zeti” és „n em ze tk ö zi” szintjeinek a tá rsad a lm i prob
lem a tik án  á t  tö rténő  m ai találkozásáró l, jövő a laku lásáró l, egyszóval a szocialista értelm ű 
nem zetköziség  és m agyarság harm onikus ta lá lkozásáró l van  itt szó.

Egy v a la m i rögtön feltűn ik . H iányzik  ezekből az  eszm efuttatásokból, a  n ép é le te t és az 
iroda lom  benső  törvényszerűségeit ku ta tó  tanu lm ányokbó l egyaránt egy o lyan  elem , amely 
h a rm in c  évvel ezelőtt még oly fontosnak, a leg fon tosabbnak  tetszett: a m ag y ar n ép  sorsáért, 
jövőéjért agg ó d ó  keserű hang . Jelképes, és nem csak egyszerűen k iadástechn ikai kérdés, 
hogy p é ld á u l Illyés korább i tanu lm ánykö tetének , az 1938-as M agyaroknak egyetlen  d a rab 
já t  sem  ta r to t ta  szükségesnek felvenni ebbe az új gyű jtem énybe (am ely egyedü likén t öleli 
fel az i t t  é r in te tte k  közül a felszabadulás előtti te rm ésnek  is egy részét). I t t  m ost m ár csak 
éppen a z o k ra  a  rég  volt időkre je llem zően  bukkan fel egy-egy részlet, am ely  a  „pusztulással 
való á lla n d ó  szem benézés” , „ az  egyedülvalóságnak, a  v ilágba  dobottságnak” egykori dacos 
viseléséről a d  h írt.

M a m á r  n in cs  szó m inderrő l. N oha zavaró, fá jdalm as jelenség az elm últ húsz év során is 
akad t, m égis a  nem zeti k ö z tu d a tb an  kezd m eggyökeresedni a  történeti tapasz ta la to k  a lap ján  
az a m eggyőződés — és ennek term észetesen, ha ak á r in d ire k t m ódon is h an g o t a d  irodalom  
és iro d a lo m tu d o m án y  —, hogy a  m ag y ar nép eg y en ran g ú k én t elfoglalta helyét a  szocializ
mus ú tjá n  já r ó  testvérnépek közösségében. Ez a rad iká lis  politikai és tá rsad a lm i fordulat 
elfojtotta, és a  jövőben  teljesen el fogja fojtani m in d azo k a t az erőket, am elyek  egy-egy 
népet eg y m ásn ak  uszítottak, am elyek  a  nem zeti egzisztenciákat b izonytalansággal fenye
gették. N ag y o n  igaza van  K lan iczay  T ibornak , aki részletesen fejtegeti, hogy  a  nem zeti 
különbségek d ö n tő  részben a tá rsad a lm i fejlődés kü lönböző  fokainak feszültségét hordozták . 
Ebből a u to m a tik u san  következik, hogy a roham osan fejlődő társadalm i viszonylatok a 
testvéri együ ttm űködés eredm ényeként megsokszorozzák azo k a t a civilizációs és ku lturális 
m om entum okat, am elyek m agas és azonos szinten n em  elválasztanak m ár, h a n e m  össze
kötnek n ép ek e t és nem zeteket, s az  azonosság, az egyérdekűség, a közös k u ltú rá lis  szint 
m egoldja a  b iza lm atlanság  és az idegenkedés csom óit. A zok az eredm ények, am elyeket 
már eddig ezen  az  ú to n  elértünk, legalábbis ahhoz elégségesek, hogy a nem zeti jö v ő é rt érzett 
aggodalom  görcse felengedjen, és ez a problem atika, am ely  évszázadokon á t  je llem ezte  
irodalm unkat, elenyésszen.

A népélet teljessége és a szocialista nem zetköziség egym ást vonzó és erősítő pó lusa i m a 
m ár -  úgy te tsz ik  — egészen m ás szin teken villantják  fel a m agyarság  és a többi n ép  viszonyá
nak p ro b lem a tik á já t. H a k o ráb b an  éppen  a fenyegetett n em ze ti létből táplálkozó irodalom  
gondjai v á lta k  egzotikus specifikum m á a  világirodalom  szám ára  (s épp ezért bizonyos 
fokig é rth e te tlen  érdektelenné), m ost a „ nemzeti” már a , , társadalmi” egyetemesebb közegében 
jelentkezik, és é p p e n  ezzel térhet rá  a  v ilág irodalom  pá ly á já ra . íg y  nyeri el érte lm ét S im on és 
Váci mély g o n d ja : a  m agyarság m ég m a is -  ne féljünk k im o n d an i -  m élyebb rétegeinek  
emberi, szociális feltörekvése és a n ép i k u ltú rán ak  a szocialista művelődést á tita tó  hatásos
sága. A nagyon  is egészséges o sz tá ly indu la t m unkál it t  a  m élyben , nem  a nép i p ro le tk u lt 
jelentkezik, h a n e m  a  szocialista tá rsad a lo m  m ég hosszan és sokáig erjedő, forrongó közegé-

4



nek  élesztő töltése. Á llandóan  és szünet nélkül áram lik  a  kétkezi dolgozók, a m unkás
töm egek szellemisége, am ely  oly igen szükséges m egújítója a  tá rsada lm i m orálnak , ízlésnek, 
életérzésnek, am elybe viszont m ás o ldalró l á llandóan  szürem lik  be a kispolgárság, a  ciniz
m us, a  fárad t-ernyed t kényelmesség, a dekadens, a nép tő l idegen  életérzések. A társadalom  
élő-eleven elem , anyagcseréje törvényszerű s az egészséges, m egújító  indítékok m ost és a 
jövőben  is a teljesebb em beri szintre tö rő  rétegek, a dolgozó, m unkásem berek akara tábó l 
sugároznak. Ez a mindig előre, ez a mindig fölfelé  való törekvés az, am i a nép i élet m ély
ségeit a  „nem zeti” szintjére em eli, de im m á r a szocialista h a ta lo m  k im unkálta  nem zeti 
szin tre, azaz a  szocialista nem zetköziség á ram áb a . S h a  o lykor úgy érzi is az olvasó, hogy 
egy-egy költői-esszéírói m egfogalm azás túlhangsúlyozza ta lá n  a  népi energ iákban  rejlő 
ku ltu rális értékeket, a helyesen arányos m egfogalm azást úgy  ta lá ljuk  m eg, ha  m egértjük : 
az e llen té tp ár másik o lda lán  it t  sohasem ez a  szocialista nem zetköziség áll, h an em  a  „p o l
g á ri” , az oly m élyen és okkal gyűlölt dekadencia. Az osztályhűség így törekszik a m ég 
m indig  elesett és az erősebb áram ok ú tjáb ó l e lhúzódott ré tegek  előrelökésére, a rra , hogy 
a  tan y ák  népét és a  rozsdatem etők v ilágát is á tjá rják  a  felszabadító  eszmék -  és tettek . 
Az ilyen értelm ű népiség szolgálatnak m á r semmi köze sincs a nacionalizm ushoz, nem  
b ágya tag  folklór-mentés ez, hanem  a  néptöm egek  szocialista felemelésére, és k u ltú rá ju k 
nak  — de nem csak népdal-, hanem  politikai ku ltú rá ju k n ak  is — k ibon takozta tására  és a 
szocialista nem zet egészébe történő szé tá ram oltatására  irányu ló  törekvés. íg y  válik  az 
osztály törekvése nem zeti küldetéssé, de oly m ódon, hogy i t t  éppen  nem  a  specifikus „n em 
zeti” kiteljesedésére tö rtén ik  kísérlet, h an em  a más népekével azonos szocialista életrend  
és k u ltú ra  k im unkálásához való  hozzájáru lásra.

M indezek leszögezése továbbsegít b en n ü n k et egy lépéssel azon az ú to n , am elyen a 
nem zeti befeléfordulás ham is, pesszimista, egykor volt p ro g ra m já t félretolva halad u n k  a 
kitáru lkozás és a kölcsönös bizalom  jegyében  a nem zetközi politika és k u ltú ra  szocialista 
téréi felé. De ez sem lehetséges olyan egyoldalúsággal, hogy  csak az t vesszük figyelem be, 
am it ú jkén t és csak E urópa  keletén létre hoztunk . A haza i és a  m ás népek á lta l m egterem tett 
k u ltú ra  végtelen gazdagságának  m ind örökösei vagyunk, de tevékeny együttm unkálkodókká, 
ha tó  erőkké kell vá lnunk  a  m ai m egosztott világ ku ltu rá lis  a rcu la tán ak  a lak ításában  is. 
Ez persze egész sor kérdést vet fel s oly bonyolultsággal, hogy eleve bizonyos: ta rtózkod
nunk  kell m inden egyoldalúságtól. A  népéle t áb rázo lásán ak  kizárólagos igénye és m ás 
életszeletek p roblem atikája  irán ti érzéketlenség egyik o lda lon , a  beteges, extrém -helyzetek  
és figurák rajzának  kultusza és a néptöm egeket foglalkoztató  kérdések irá n ti közömbösség 
a  m ásik oldalon; a m űvészi egyszerűség vallása, avagy  a  bonyolu lt kor bonyolu lt, sőt 
é rthe te tlen  ábrázolásának  p iedesztálra emelése, m ind -m ind  reális élet- és m űvészeti síkok 
végleteinek hangsúlyozását je len tik . V áci, Sim on és Illyés egyként vallják, hogy a m űvészet 
a népnek az irodalom ba és po litikába em elését je len ti, s hogy a legkom plikáltabbat egy
szerűen kifejezni -  ez a m űvészet. V áci kifejti, hogy a  m unkások , parasztok életének m ű 
vészi ábrázolása közben n em  a régi é rte lem ben  vett id illre , fö ldhözragad t tá rgy i áb rázo lásra  
gondol, hiszen „a  m unkások, parasztok, az új nép, a  m ásfajta  raj ábrázolása m a a szellemi 
erőfeszítések legm agasabb ját követeli” . Illyés nem rég iben  te tt  sa jtónyila tkozata  szerint 
költői alap tétele: ,,. . .a m i földünkön, a  m i fogalm ainkkal kell európai színvonalra  em el
k ed n i” . De ugyancsak ő az , aki kifejti egy tan u lm án y áb an : „A z az egyszerűség, am ely  
nem  vet szám ot a m élységgel, az viszont laposság és felszínesség. Az egyszerűség az igaz 
rend : az a legkem ényebb küzdelem , a  m űvészetben is. Petőfi a legbonyolu ltabb  erők 
b irto k áb an  egyszerű. Az ő egyszerűsége azonban  m á r n e m  lehe t a m iénk. M ert közben 
új m élységeink tá m a d ta k .”  M ásu tt p ed ig  így fo ly tatja  ez t a gondolato t: „E gy  életérzés 
szerte foszlott, nyilván egy új vár ránk . Szívósan és felelősséggel kell tovább  kísérleteznünk, 
m égpedig azon a ta la jon , aho l o tthonosak vagyunk.” Ez a  ta la j elsősorban a  honi talaj 
de éppen  Illyés az, aki m egkérdi: „ J u to tt  volna oda a  m ag y ar költészet, ahova elju to tt, ha
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nem  le tte k  vo lna csápjai m ag áb a  szívni az eu rópai költői e redm ényeket?”  Sim on István  
is sok b an  hasonlóképpen gondolkodik , m in t kö ltő társai. A m agyar költői m ú lta t m eg
v alla tó  tan u lm án y a i m ellé so rakoznak  a  m ás népek v ilágát és iro d a lm á t átv ilágító  esszéi, 
és ő az , a k i Jó zse f Attila sorsán m ed itá lv án  m egfogalm azza -  a z t m o n d h a tn á n k  -  a század 
m o ttó já t: ,,A  m egértett d iszh arm ó n ián  á t  ju tn i  a  harm óniához — ez a  huszadik század 
egyik, ta lá n  legfontosabb m űvészi ism érve, illetve m odern  v ívm ánya, am elye t tudom ányo
san is jó l  m egalapozo tt elm életi rendszerek  kísértek és segítettek irodalm ilag  m egvalósítani.” 
M indezek  a  m egnyilatkozások (n o h a  nem  m indenkor ellentm ondások nélkül m egfogal
m azva) a z t  m uta tják , hogy író ink  érzékenyen felfogják a század és a  nagyvilág  kom oly 
jelzéseit, a z t  m uta tják , hogy iro d a lm u n k  tú lju t a  tá rsadalm i fejlődés m eggyorsult iram a  
segítségével azon  az elm aradáson , am elyet a  tö rténelm i fáziskülönbségek okoztak egykor, 
s am ely n ek  okán  a m i „ m o d e rn ”  iroda lm i törekvéseink oly gyakran visszhangozták egy 
n egyedszázadny i késéssel, h a  n em  többel az t a tá rsada lm i em ancipációs törekvést, am e
lyet m á su tt  m á r  régen tú lh a lad tak . Ily  érte lem ben a K lan iczay  á lta l oly ta lá lóan  je llem zett 
m egkésett népiességnek a  m a i ú jjáéledésével -  úgy hiszem  -  nem  kell m á r  szám olnunk. 
Az egykori „ n é p i” történelm i m ú lt lesz hovatovább , az egységesülő n em zet dolgozó osz
tályai n e m  ism erik annak  szom orú m egkülönböztetettségét. A szocialista fejlődés m agába 
szívja és á ta la k ítja  azokat a  kö ltő i energ iáka t, am elyek ezekről a  te rrénum okró l jönnének , 
beolvasztja  a  korszerű szocialista m űvészetbe ezeket. Legszebb bizonyítéka ennek a m unkás 
és p a ra sz ti, de  m ár a városi nép p e l is, a szocialista ren d d e l való m ély azonosulásnak, eggyé- 
fo rro ttság n ak  az a költői kifejezése, am ely  kim ondva vagy líráb a  re jte tten , de áterezi, 
átszövi ezek n ek  az íróknak m in d en  vallom ását, m inden  prózai írá sá t is.

T eo re tik u s igénnyel a költői egyéniségre nézve Szabolcsi Miklós jegyzi m eg igen ta lá lóan  : 
„A z igazi n a g y  alkotóban m ind ig  harm o n ik u san  egyesül a  hagyom ány és ú jítás, külföldi s 
hazai, s csak  a  kisebb tehetségek, az  epigonok kezén bom lik  meg — egyo ldalú  hagyom ány- 
őrzéssé v ag y  lihegő álm odernséggé.”  Az irodalom  tö rténete  valóban a z t m u ta tja , hogy a 
provinciális szűkösség, a p á tr ia  h a tá ra in  á tlá tn i nem  tudó  kicsinyesség m in d ig  is a h arm ad 
ren d ű  tehe tségek  tulajdonsága volt, de az is bizonyos, hogy je len ték te lenné halványodo tt 
m inden  o ly a n  írásm ű, am ely n em  a  népéle t legfontosabb gondjaiban  és öröm eiben oszto
zott.

„ E g y ü tt  é ln i, együtt lélegezni a  v ilág  nagy  haladó  á ram lata ival, m egism erni, átvenni, 
m agunkhoz hasonítan i m indazt, am i továbbvihet, s a m agunkéval is hozzá já ru ln i a világ 
nagy k u ltú rá já h o z  — ez volt m in d ig  a  nem zeti k u ltú ra  igazi ú tja ” — írja  Szabolcsi. Ez m in t
egy p ro g ram a tik u s  érvényességű m egállap ítás. A zt m o n d h atn án k : az ó ra  parancsa. M a 
népünk  részese egy nagy nem zetközi fo lyam atnak , am ely  m inden  nehézség és m egpróbál
ta tás e llen é re  m egterem theti a  harm on ikus, em beri v ilágot ezen a  fö ldön. Ezzel a nagy  
á ram m al e g y ü tt  haladva te ljesedhet k i a  magyarság-emberség igaz értelm e, így  v á lh a t irodal
m unk is ig a z á n  korszerűvé, így v á lth a tja  m eg be lépő jegyéta  v ilág irodalom ba. E nnek  m áris 
nem  egy je lé t  lá tjuk , íróink, klasszikusaink, tudom ányosságunk irán ti fokozódó érdeklődés 
ta lán  ja v í t  v a la m it azon a  nem  ép p en  derűs képen, am elyet egykor Illyés — oly ta lá lóan  -  
ra jzo lt m eg  a  v ilágban való h írü n k rő l. Helyesen óvott az öntetszelgő illúzióktól: h írünket 
a n ag y v ilág b an  — értsd: teljes befogadásunkat — csak szívós és hosszan ta r tó  m unkával, 
igazi é r ték e in k  felm utatásával te rem th e tjü k  meg. E rre  kell tö rekednünk , m ert hiszen ki 
m o n d h a tn á , hogy  elegendő szám u n k ra  csupán  az a visszhang, am ely a T iszátó l a  M uráig 
zeng?
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G A R A I GÄBOR

Hazam

Véremben öt vagy hat népfaj vegyült el. 
De a vér nem beszél, 
különben hallgatag üzemanyag, -  •  
csak kicsordul, ha megvágom az ujjam, 
szót fogad kormányosának, a szívnek, 
mely anyanyelvemen diktálja, hogy: 

magyar vagyok; 
oly természetesen, ahogy 

a Tisza menti baljós réteken 
pálma nem, csak csikorgó fű  terem.

Gépen is szálltam már e fö ld  felett, 
rögeivel is már-már elvegyültem; 
urak bűnét s szegények vágyait 
hoztam őseim emlékezetéből: 

jóvátenni-valóm van hát elég, 
s van évezredes éhségem a jobbra.

Vezekeltem együtt a vétkesekkel, 
fölnőttem együtt a föltámadókkal. 
Világos szégyenét meg nem bocsájtom 
s nem felejtem Tizenkilenc kudarcát; 
gyerekként néztem, tétlen és tudatlan, 
hogy csalta a Dúvad vérszagra népem 
tavát s szemetjét szinte észrevétlen . . .

Dadogva szólok, nem mint kenetes pap 
vagy haragos próféta, úgy beszélek, 
ahogy tudok, gyermeki kérleléssel:

Szétfolyó csepp a térképen, hazám, 
nem óvnak meg téged bérces határok, 
sem a gőg, sem a múlt, sem az erőszak, 
ép határod csak a határtalanság; 
nincs tengered, hogy ússz a messzeségbe, 
nincs aranyad, hogy zárulj önmagadba, 
reménységed csak a tiszta magasság, 
oltalmad csak egy világ-nagy közösség, 
s csak a szövetség terít néked asztalt!

Vessen szemet más nagy hírre, haszonra, 
terelje jószágát más tárt szigetre; 
te a kerek fö ld  s a testvér-szabadság 
sokaságával jársz jegyben örökké !

Te már letörlesztetted vétkeid, 
szájára versz benti barbáraidnak 
s tiszta homlokkal lépsz a kinti fénybe; 
szived kétéltű cselt már nem melenget, 
szád is megnyílhat hát bátor beszédre:

— Tiszteljetek,
szelídebb végzetekre kiszemelt nemzetek; 

hét bűnből, hét sírból kelt fö l e nép, 
legyőzte hétszer önnön végzetét, 

s azért lett csalhatatlanul szabad, 
hogy egyesüljön megtartó hitekkel, 
hogy együtt fájjon gyötrelmeitekkel, 
hogy megtegye, mit még tehet az ember: 
tartsa az ég ponyváját tárt kezekkel 

az elhanyatló csillagok alatt.

(1964.)
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N E M E S K Ü  R T Y  IST V Á N

Vázlat és töprengés a magyar filmművészet húsz esztendejéről

A kullúrhistória egyik legmélyebb, legérdekesebb 
és legtanulságosabb folyamata: . .  . hogyan ala
kul k i egy új társadalom valóságából új művé- •
szét.

Balázs Béla: A fi lm  23. lap

B ródy Sándor jegyében in d u lt a  m agyar film 1945 őszén: a Tanítónőből forgatott filmet 
K eleti M árto n .

N em  is akárm ilyen indulás ez: író  m űve pereg a vásznon, annak  a sírvavigadós földbirtokos
világnak a  kemény és tiszta k ritik á ja , ami a felszabadulásig készült m agyar filmek nélkülöz
hetetlen  rekvizitum a volt. A tá rsada lom ban  m ár nem  is é lt ilyen érintetlenül az a századeleji 
feudális v ilág , amit Bródy d rá m á ja  pellengérre á llíto tt; de a filmen azért még nagyon is 
viru lt, ső t ekkor virult igazán : m inél inkább pusztu lt a valóságban, annál m akacsabbul 
vegetált a  film-ponyván. K elle tt te h á t a leszámolás, a  földesúri világgal is, meg annak a 
negyvenöt előtti filmekben felidézett torzképével is. J ó  vo lt ehhez Bródy Sándor; jó  m ár 
csak a z é rt is, m ert régi jeles film szerzőt élesztgetett K ele ti M árton  rendező. Bródy Sándor 
ugyanis kedvelt forgatókönyvíró vo lt a tízes évek közepén, neve a haladóbb rendezők szá
m ára zászló volt, egy igaz ügy  zászlaja, a közönség, m eg a  sikert a bukszáján m érő film
gyáros szám ára  viszont: biztos üz le t. Egy tucat filmje készült 1914 és 1919 között, például 
A n ap  lovag ja , A szerető, a T ím á r  Liza, A dada sőt a T an ító n ő  is. Ezzel m áris eljutottunk 
a bökkenőhöz: olyan tém ával in d u l a  felszabadult m agyar filmművészet, am it m ár 1917-ben 
is m egvalósítottak. Ami teh á t az őszirózsás forradalom  előestéjén m ár film volt, m ert a 
tá rsadalom  bírálata volt, az k e rü lt ism ét filmvászonra kevés híján harm inc esztendő múlva 
is. A közvetlen  m últunkkal va ló  kem ény szembenézést elm ulasztottuk, vagy legalábbis 
elhalaszto ttuk . Jó  darabig nem  készült a második v ilágháborús M agyarországgal szembe
néző, leszám oló film. Nem készül akkor, amikor az egész m egújhodó európai filmművészetet 
ez je llem zi. „A  gyilkosok k ö z tünk  vannak!” -  k iáltja  v ilággá ugyanekkor, 1945 őszén a 
ném et W olfgang Staudte. L engyel, csehszlovák, olasz, franc ia  filmek vizsgálják az elm últ 
esztendők társadalm i m ozgásait, és nemcsak azért, hogy em léket állítsanak az ellenállók
nak, a hősöknek, az élcsapatnak, h an em  hogy leszám oljanak bűneikkel is, m in t ez a ném et 
film, vagy  az olasz neorealizm us számos alkotása. A  p illa n a t elrepült, s m i m arad tunk  a 
tisztes k ritik a i realizmus ta la ján , három -négy évtized táv la táb ó l nyugodt fölénnyel, okosan 
és hasznosan  bírálva a m últat. C söppet sem volt ez h aszon ta lan  m unka, hiszen a M ágnás 
M iska (1948) napjainkig a legsikeresebb magyar film , lassan-lassan az ország lakossága 
látta , te h á t még ma is szívesen kacag  a néző paprikajancsivá degradálódott félhülye grófon 
és ta g a d h a ta tla n , hogy ez tá rsada lm i szükséglet; mégis csüggesztő, hogy ez a réges régi operett 
a mi R ó m a  nyílt városunk. M á r  am i az általános és elsöprő sikert illeti.

Az első esztendők termésének a ja v a  irodalmi ihletésű kritikai realizmus, m in t például 
Szőts Is tv án  rendezése, az Ének a búzamezőkről, M óra F erenc  regényéből. A m ába csak egy 
film p illan t, és véletlen-e, hogy éppen  ez lett első nem zetközi sikerünk, am it m a is föllelhe
tünk m in d en  külföldi film történetben: Valahol Európában. O lyan  tém a ez, am i a háború  
sújto tta  E u ró p a  mindegyik nép é t érdekelheti s érdekelte is. H ontalan, csavargó gyerekek 
em berré válásá t m utatja a film ; a kis csavargók elszánt küzdelem  után, valóságos csatában 
foglalják el a  m últ ittm aradt á rn y a itó l a maguk várát, lakóhelyét, a jövendő jelképét. Balázs 
Béla ír ta  a  filmet -  (Radványi G éza  rendezte) -  a v ilágh írű  filmtudós, akiről 1945-ig m in
denütt tu d tá k , kicsoda, csupán it th o n  nem, persze az avato ttakon , az irodalm árokon kívül. 
Balázs Béla forgatókönyve közvetíte tte  először a szovjet film m űvészet eredm ényeit is. Ebben 
a film ben találkozott először a m ag y a r film a szovjet film m el, annak legjobb hagyom ányai
val. A V alaho l Európában sok szép képsorát ihlette N yikolaj Ekk 1931-ben készített rem ek
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m űve, az Ű t az életbe. Balázs Béla érdem e, hogy ez a hatás egészséges ihletés m arad t, nem 
vált epigon-jellegű u tán za ttá . R adványi G éza nagy rendezői ku ltú rá ja  pedig  a klasszikus 
eizennsteini montázs eredményeit használta  fel és fejlesztette tovább.

íg y  következett el az 1948-as év tavasza, a m agyar filmgyártás állam osítása. A baráti 
országokhoz viszonyítva kicsit m egkésett ez a lépés: a csehszlovák film gyártás államosítása 
úgyszólván felszabadulásával esett egybe, ugyanígy történt Lengyelországban. Az állami 
film gyártás elsősorban az addig gúzsba kötö tt rendezőket szabadíto tta  fel. A korábbinál 
sokkal nagyobb összeget, nagyvonalúbb tervezéssel használhattak fel; fizetést kaptak , alkotó
m unkára , annak előkészítésére pedig idő t.

Az állam osított m agyar filmgyártás első két éve valóságos diadalm enet volt. V állalhatjuk 
a patetikus túlzás vád já t: ilyen látványos gyorsasággal, ilyen „össznépi” lelkesedést kiváltó 
öröm m el művészet m ég nem találkozott közönségével M agyarországon a huszadik század
ban. ö r ü l t  a kritikus, örült a néző, s hozzá még jegyet is váltott. Felfigyelt e két esztendő 
film jeire a külföldi szakirodalom is.

M ind já rt az első film , a Talpalatnyi fö ld  világsikert ara to tt. A film ihlető forrása még mindig 
az irodalom : de Szabó Pál regénye m á r nem  a századeleji földbirtokok távoli v ilágát hozza, 
hanem  a két háború  közti szegényparasztságét. A tegnapi M agyarország néz le a vászonról; 
szívet szorítóan igaz, am it a közönség lá t, s annál is igazabb, m ert a felszabadult em ber nem
csak nézi ezt a filmet, hanem  ő is m u ta tja  nekünk; ebben a filmben m ár az ezerkilencszáz- 
negyvennyolcas esztendő új hazát éppen építeni kezdő embere is benne van . M inden  felleng
zős parasztrom antikát levetkőzött ez a  film (Bán Frigyes rendezése); m ég az Emberek a 
havason nemesen patinás mitikus sejtelmessége is eltűn t; krajcárokkal viaskodó, kemény és 
keserű emberek birkóznak itt a földdel m eg az uralkodó osztály rájuk nehezedő nyomásával. 
M égis sikerül vizet fakasztaniuk, ha erőszakkal is, de m ásképpen nem  lehetett. Nagy tanítás 
ez, s m inderről nagyon szépen fogalm azott film szól. M ár a többi irodalm i ihletésű film eltör
pü l em ellett, bár ezek is jeles alkotások: a két ekkoriban forgatott M óricz-film  közül az Üti 
muri (a másik, a Forró mezők középszerű alkotás, tű n t idők kam asz-vágyálm ával, K arádi 
K ata lin n a l a főszerepben); aztán első színes filmünk, a Ludas Matyi (N ádasdy K álm án és 
R anódy  László közös rendezése), m elyben a fiatal Soós Im re valóban az egész régi feudális 
világot náspágolja el nagy diadallal. M égis, a túlzott irodalm iság kezd öntörvényűén rátele
pedni a filmművészetre; a neorealizmus ko ráb an  ez nem  egészséges jelenség. A forgatókönyv az 
ú r, a rendezőnek szinte eltérni sem szabad  tőle, s a film értékét kezdi az m egszabni, hogy ki az 
írója. De mindez m ost, 1948-49 körül m ég csak csírájában érzékelhető. D om inál a jogos 
siker, az örömérzet, hogy végre m egszületett a m agyar nép filmművészete. D e egyelőre még 
inkább  csak m últunkat vizsgálhatjuk s értékeljük ú jra  meg ú jra: ez a könnyebb. E m últ
vizsgáló filmek közül igen becses a Díszmagyar cím ű szatirikus vígjáték, G ertler V iktor ren
dezése. A háborús éveket m utatja az akkor a tegnapra, élénken em lékező nézőnek, egy 
„ ru h a  teszi az em bert” -komédiában. A m últunkról tehát m ár sokoldalú vélem ényünk van: 
elism ert irodalm i alkotás film változatában, szatírában  és zenés bohózatban  ( Mágnás Miska) 
nyilvánul meg. Alig van  azonban vélem ényünk m ai, vagyis inkább akkori sajátm agunkról. 
A művész a tükröt nem  szívesen ta rtja  önm aga vagy kortársai elé. O lyan  jelenség ez, mely 
m ár harm adik-negyedik éve kísérgeti a m agyar filmművészetet s félő, hogy elválhatatlan 
társává szegődik.

V együk szemügyre az t a négy filmet, m ely akkori napjainkat, akkori je lenünke t ábrázolja. 
Egyik egy átöltözéses bohózat, kellemes szórakoztatóipari term ék; nincs róla m ondani
valónk (Jani ka). A m ásik egy napi politikai agitációs feladatot vállaló film , az első e nem ben: 
a Tűz. Szabotál az ellenség, a k iebrudalt egykori uralkodó osztály; tá jékozatlan  a munkás- 
osztály: sztrájkba lépjen-e emiatt; a p á r t  m egadja a helyes eligazítást. A néző meghökken: 
a reggeli vezércikk szólam ait hallja vissza délu tán , a moziban. I t t  tám ad  m áig tartó  gyanak
vása és tetszik nem  tetszik: tartózkodása az aktuális m ondandójú filmek irán t, mely gyanak
vást az tán  a későbbi filmek csak fokozzák. Pedig nem  az aktualitás az, am i taszítja, hanem 
annak  közvetítése, a feldolgozás m ódja; nem  a művészet, hanem  a publicisztika eszközeivel 
szólnak hozzá. Ez a  szemlélet két igen  figyelemre méltó ekkori film ünkben is érezhető: 
Egy asszony elindul és Szabóné.

Pedig az Egy asszony elindul (Jeney Im re) érdekes tém át dolgoz fel: a felszabadulás utáni
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főváros újraéledését. Ez az első m ag y ar film, ami a neorealizm us hatását m utatja, méghozzá 
egészséges és természetes ha tásá t. A közvetlen életet keresi a rendező, néhol szinte doku- 
m entum film szerűen. Egy középosztálybeli úriasszonyt figyelünk meg (Tolnay K lári), aki 
n y u g a tra  vetődött tartalékos tiszt férjét várja haza. Ügyeskedik, pogácsákat süt; bará tnő it 
elsodorja m ellőle az infláció szélv ihara; ő maga végül egy gyárba  áll m unkásnőnek, m egküzd 
a  kollektíva ellenszenvével, szépen és ügyesen dolgozik. M egtalálja  harm óniáját. A gyárba 
egykori cselédje hozta be (H o rv á th  T eri), aki most is kom ikusán m egható ragaszkodással, 
de  em beri közvetlenséggel és nem  cselédi alázattal tiszteli. Jó  film ez idáig, jók  a romos 
pesti u tcák , az infláció zavarosában  halászgató feketézők, a gyár, az asszony lakása, gyerekei, 
élete. A ztán  hazajön a férj és következik a fordulat: bűnügyi filmmé válik a rokonszenves 
történet, a  férj valami hegesztőgép-találm ányát akarja kicsempészni, csupán ezért jö t t  haza; 
a  gyanakvás, a bizalm atlanság légköre hatja át a filmet, m éghozzá kisszerűén és nevetsége
sen: kinek is kell egy hegesztőgép, és h a  igen, ha a ta lá lm ány  m ár a férj „fejében volt”  -  m iért 
nem  ad ja  el rajzok szerint o d akünn , anélkül, hogy hazajönne? Érződik ezen a részen, hogy 
utólagos betoldás, talán egy d ram a tu rg ia i vita u tán. A beto ldásra  pedig azért lehetett szükség, 
hogy az éberség napi politikai fe ladatának  elvégzésére buzdítson.

Szabóné, a  másik film hőse -  M áriássy  Félix első filmje -  az üzem i bizottságból helyezteti 
m agát egy rakoncátlan nőbrigádhoz; mikor udvarlója felkeresi, egy avitt illom tankönyv 
merevségével m utat ajtót neki. M in ta : hogy viselkedjék az ön tudatos proletárasszony. De ez 
itt nem  is annyira  a kívülről e rő lte te tt szempont, m in t in k áb b  a kezdet botladozása: őszinte 
érzés sü t á t  az itt-o tt erő ltetett d rám án , még ma is m eghatóak a filmjeinkből évtizedek óta 
szám űzö tt gyárak képei, s jó  a  kendőzetlen realizmussal áb rázo lt női brigád, a civakodások, 
sőt verekedések légköre, az e lhanyago lt és a férfiak álta l m egvetett m unkahely rossz atm osz
férája. Egyszóval az a kapitalizm us-terem tette  gyári légkör, am it most a m unkásoknak 
m aguknak  kellett m egváltoztatn i és m egjavítani. H ihető, hogy ilyen kezdet u tán  a m agyar 
valóság nagy  művészi erejű fiim i ábrázolásai születhettek volna.

K özbeszólt azonban a dogm atizm us, a lakkozás, az életet a jövőről szőtt ábrándjainknak  
megfelelő bem utatása, az em beri kapcsolatok sém aszerinti ábrázolása. M ilyen élesen elválik 
az 1950-53 közötti három  esztendő filmtermése az első két évtől! Jó  példa erre a Kis Katalin 
házassága: am i a Szabónéban m ég a kezdetek sutasága, az it t  m ár rutinos lakkozás. T arto 
zunk azo n b an  az igazságnak azzal, hogy jó  tíz-tizenöt esztendő távlatából ítélve m egálla
pítsuk: korántsem  készült szám szerin t annyi ilyen rossz film , m in t am ennyire emlékezni 
vagyunk hajlam osak. Persze, m eg in t csak az igazsághoz híven, azt is látnunk kell, m iért. 
N yilván azé rt is, m ert nagyon kevés film készült ekkoriban, szintén az em lített dogm atizm us 
m iatt: csak a jó t  lett volna szabad  elkészíteni, de mivel a m űvészet nem  ipar, így a kevés m int 
szám szerűség m egm aradt, de nem  jó  készült, hanem  inkább  rossz. Érdekes, hogy miközben 
szem inárium ok ezreiben szajkózták a  résztvevők a nagyonis igaz m arxista a lap tételt: a 
m ennyiségi változások minőségivé válását, addig ezt a té te lt a gyakorlatban egyenest tagad 
tuk. A zért érdemes erre egy m o n d a tta l kitérni, m ert a keveset, de jó t  ilyen szempontból ham is 
bár tetszetős tételének hangozta tása  m a is fel-felbukkan, éppen filmjeinkről szólván.

A m unkáskörnyezetben já tszódó , szépítő-lakkozó film jeinkkel szemben sokkal nagyobb 
figyelm et érdemes fordítani a közönség széles rétegeiben is nagy tetszésre találó, halla tlanu l 
sikeres o lyan kosztümös film jeinkre, melyek a m últ forradalm i hagyom ányainak egyébként 
igen helyes bem utatásának ü rü g y én , akarva-akaratlanul a közönségünkben amúgyis élő 
nacionalista  m aradványok feléledését szították. M ikor m ost nap jainkban  a nacionalizm us 
p rob lem atikája  újult erővel kerü l m egvitatásra -  b á r nem  filmekkel kapcsolatban -  nem  
szabad  m egfeledkeznünk milliós közönség által m egbám ult és nyíltszíni tapssal ju ta lm azo tt 
film jeink hatásáról. A D éryné-típusú filmekre gondolok. Egy nagyszerű kor valóban nagy
szerű és nem es hazafiasságát -  m ely a negyvennyolcas forradalom ba torkollt! -  ham isan, 
felületesen, olcsó fogásokkal idézte  fel ez a film -  és még néhány  más is -  m inden akkori 
haladó  m ozgalm unkat olyan pán tlikás bűvölet atm oszférájában idézve fel, hogy még a 
racionális és értelmes, m ert a  m i feudalizm usunk m ellett kapitalista, tehát gazdaságilag 
fejlettebb haladás is ellenségessé v á lt, feledve, hogy a m agyar nemesi ellenállás nagyonis 
reakciós vonásokat tarta lm azo tt. N ém et-m agyar szem benállásnak a fasizmus emlékeit a 
m ú ltba  vetítő  „aktualizálása” m ég a  második józsefi gondolatokat is bizony kom prom ittálta.

10



Az 1953-tól kezdődő korszak m egint csak azt m utatja , hogy a m agyar nép filmművészete 
milyen addig soha nem  láto tt eredm ényeket képes felm utatni, s szinte iskolapéldaként bizo
nyíto tta , hogy a sem atizm us korszaka m ennyire nem  a szocializmus lényege. N yugodtan 
használhatjuk a túlzónak tűnő jelzőt: példátlan sikersorozat következik. Az európai film
művészet figyel ránk; a örhinta, Szakadék, az Egy pikoló világos, a Budapesti tavasz, a  Hannibál 
tanár úr, a Simon Menyhért születése, a Liliomfi, a Bakaruhában: csupa kiváló m ű, s m ind 1954-57 
között, három  év során készült. Ebben az időszakban kapcsolódtak be aktívan az írók is a 
filmművészeti alkotótevékenységbe. N apjaink valóságát, a termelőszövetkezeti mozgalom  
sikereit és vajúdva-születését úgy ábrázolta a K örh in ta , hogy az egyszerre volt speciálisan 
és csak nálunk m egtörténhetően m agyar és az egész világnak is szóló m odern  Róm eó és 
Jú lia-tö rténet. A Sim on M enyhért születése bükki favágók és erdészek pátoszm entes, tiszta 
világát idézi fel úgy, hogy még ez az időtlenné és társadalm i korszakoktól könnyen függet
lenné varázsolható tém a is korunkban, a mi napjainkban , és a mi szocialista v ilágunkban 
gyökerezik. A m ire ezeknek az egyébként közfelfogás szerint is kiválónak elism ert filmekről 
szólván a m ából visszanézve fel kell figyelni, az az alkotóművészek személye. T ulajdonképpen  
csak most, 1955 körül bontakozik ki és kap szárnyakat az a rendezői gárda, am elynek tagjai 
m ár a felszabadulás u tán  léptek fel, tehát az 1945-48 körüli fiatalok. Elég későn! M íg a 48 
körül -  és a sem atizm us korában is -  erőteljesen m űködő érdemes szakem ber-gárda tagjai 
m ár a harm incas években is kiforrott rendezők voltak -  (G ertler Viktor, K eleti M árton, 
Bán Frigyes, K alm ár László) -  addig ezeknek az im ént felsorolt, 55 körüli filmeknek az 
alkotói 48 körül indu ltak  m int fiatalok, vagy a főiskolán, vagy a vágószobában, vagy m int 
színpadi rendezők, díszlettervezők: F ábri Zoltán (K örhin ta , H annibál tan á r ú r) ; V árkonyi 
Zoltán, aki film rendezőként csak az ötvenes évek elején m utatkozott be (az 1954-es Simon 
M enyhért születése harm adik  filmje); M áriássy Félix (Budapesti tavasz, Egy pikoló világos); 
R anódy László (Szakadék); M akk K ároly  (Liliomfi); Fehér Im re (B akaruhában). Ezek 
a rendezők m ár nem  egyszerűen a kezükbe nyom ott forgatókönyvet transzponálják, nem  egy 
jó  vagy rossz irodalm i „ p a rtitú rá t” vezényelnek el; m egvan a maguk kifejeznivaló gondolata, 
élm ényvilága, közlendője is. Az irodalm i tém át többnyire még készen kapják  ugyan egy 
központi d ram aturg iátó l, sőt az is gyakori eset, hogy a félig kész forgatókönyvet egymástól 
veszik á t: mégis ki tudják  fejezni az adott tém án belül saját tudatvilágukat, közölni akarnak 
valam it a világgal, a nézővel. M áriássynak, Fábrinak, R anódynak, M akknak m ár stílusa van: 
bárm ihez is fogjanak, M óricz-regényhez vagy Budapest felszabadulásáról íro tt kortársi 
regényhez, m int M áriássy; Sarkadi Im réhez vagy M óra Ferenchez (m int F áb ri): o tt van az 
alkotóművész, a filmrendező kézjegye. M áriássy kedveli az élet apró, m integy mellékes 
jelenségeinek, gyakran fonákjának bem utatását, így döbbenti rá  a nézőt m ondandó ja  alapvető 
igazságára: a Budapesti tavaszban például a felszabadulás legfelemelőbb p illana ta iban  
egy katonazenekar ijedten kapkod, m ert nem  tudja, m it is játsszon el, m iből „n em  lesz ba j” . 
Fábri nagy d rám ai csomópontok köré sűríti m ondandóját, s időben szokatlan  hosszú
ságúvá nyújtja, a d rám ai p illanato t m integy m egállítva elemzi hőseit: a K ö rh in táb an  a 
körhinta forgása, a lakodalm i tánc és annak  a körhintázás élményéhez kapcsolása; a  H annibál 
tan ár ú rb an  Nyúl tan á r ú r megkövezése, ünneplése m ajd  halála. M indem ellett rendezői 
m ódszerük a m aguk korában gyökerezik, a szovjet filmművészet képi szim bolikája és a neo- 
realizm us a fő ihlető forrás. H a egy-egy ekkoriban készült jó  m agyar filmet összehasonlított 
az igényes néző a mozik m űsorán pergő szovjet, olasz, francia filmmel -  más országból, 
akkoriban még nem  igen vetődött hozzánk film ,-szom szédainkat és b ará ta inka t kivéve — azt 
lá th a tta , hogy a rendezői módszer: világszínvonalon áll. T alán  ezért is kezdett a m agyar 
filmművészet im m ár nemcsak statisztikailag és hivatalosan, hanem  m agától értetődően is 
kultúránk  egészének egy részévé válni. Bár még korántsem  annyira, m int m anapság: a rossz 
filmeken kevesebbet bosszankodtak, m ajdnem  vállránd ítva vették tudom ásul; a  jó  filmek 
kicsit a ritka kuriózum  érdekességével ha to ttak . Bár sok mozijegy kelt el, sokkal több, m int 
más európai országokban, és ez is kulturális forradalm unk vívm ánya: a m agyar film még 
nem  volt közügy. Írók  is kellemes, de furcsa pénzkeresetnek tekintették a film írást; 1957 előtt 
nagyon kevés m agyar író írt bem uta to tt filmet. Pedig a  rendező még nem  volt olyan u ra  a 
filmjének, m int napjainkban. Ehhez új állomáshoz kellett eljutni. Ez az új állom ás az ötvenes 
évek vége, m ikor a filmművészetben nemzetközi m éretű „forradalom ” zajlik. Ez az időszak
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egybeesik a konszolidációval, m ajd az újult erővel m eginduló szocialista építés korsza
kával. (Az ellenforradalm i ideológiájú vagy ahhoz közelálló filmek közül a legkritikusab- 
bakat be se m utatták , nem  kerültek a közönség elé, ezekről tehát ezú ttal, ilyen rövid 
áttekintésben megemlékezni szükségtelen.)

T ém ában , a problém ák őszinte felvetésében, á rn y a ltab b  és művészibb m egoldásában 
gazdagabb ez a p á r év -  1958-1960 -  a korábbinál. Figyeljük meg, hogy egyszer m ár elinté
zett, de ham isan  és felületesen elintézett tém ákra m ilyen következetesen tér vissza a m agyar 
film m űvészet, nem  utolsó so rban  állam i, ha úgy tetszik m inisztérium i ösztönzésre: a Harminc
kilences dandár (M akk, 1959) mennyivel bonyolultabb, drám aibb, őszintébb felidézése 
tizenkilencnek, m int a hazug optim izm ustól át- meg á tita to tt A harag napja (V árkonyi, 1953. 
más, m in t a d rám a!); a Vasvirág (Herskó János) m ilyen kitűnő atmoszférát terem t a H orthy- 
korszak M agyarországának felidézésekor, pedig éppen  errő l a nagyon fájdalm as történelm i 
tegnapunkró l alig készült film korábban; sőt, a közelm últ m indenkiben eleven élő eseményeit 
is nagy erővel és őszintén tu d ta  felidézni a Tegnap (K eleti, 1959). Fiatal filmművészek érett 
alkotókként m utatkoznak be: M akk Károly a Ház a sziklák alatt című filmben a felszabadulás 
esztendejének eredm ényeit sűríti történelm i d rám áb a: a  szabadság, boldogság a jövő -  és 
ezzel szem ben a m últ, a zselléri robot, a kiszolgáltatottság között kell választania a film 
hősének, s elbukik, m ert nem  tu d o tt élni a szabadsággal, s nem  tudott választani. M indezt 
hiteles lélekrajz, az em berek m agatartását m agyarázó miliő -  a badacsonyi sziklás hegy
oldal -  kiváló színészi já ték  teszi m aradandó művészi élménnyé.

Csakhogy, m in t m ondottuk, világm éretű film forradalom  zajlik ugyanekkor a világban. 
Ennek sok kísérőjelensége m ellett legfontosabb vívm ánya, hogy egyre kevésbé lehet készen- 
kapott forgatókönyveket becsületes szakmi m unkával sikeres filmmé rendezni; életprogram m al 
rendelkező alkotóm űvészekre van  szükség, akiknek m egvan a m aguk m ondanivalója a 
világnak, a világról; olyan filmművészekre, akik a m aguk gondolatait úgy képesek közvetí
teni, kifejezni, hogy azok nem  csupán m int szép képi hatások, hanem  ismét m in t gondolatok 
éljenek és hassanak tovább a nézőben.

H ad d  hivatkozzam  itt egy korábbi tanulm ányom ra, m elyben ha vázlatosan is, de meg
kíséreltem ábrázolni ezt a  folyam atot, a filmművészet nagykorúvá válását. Fellini, Rom m , 
Csuhraj, A ntonioni óta, m űveik ismeretében m élyebben és bonyolultabban kell ábrázolni 
azt a bonyolult világot, m elyen élünk. Persze nem  őket utánozva, hanem  a m agunk életét 
tárva fel alaposabban . 0 t

Ez m ost m ég csak üggyel-bajjal sikerül. S ez itt a legfőbb gond, ez a m ai m agyar film
művészet legnagyobb problém ája. S nem az, hogy rossz filmek is készülnek. (M indig is 
fognak.) Legföljebb a néző felháborodása nagyobb, de m iért: m ert ott van előtte a sikeres 
példa a m oziban, néhány szovjet, olasz, francia, angol film. A közérdeklődés -  rossz filmek 
esetén a közfelháborodás -  egészséges jelenség teh á t. (Persze most nem  a kikapcsolódni 
vágyó közönségnek sajnos a filmkereskedelmünktől is tám ogatott követelésére gondolok, 
hogy tudniillik  a film teljesítse azt az álom gyár-funkcióját, am it Hollywood szabott meg, 
s ringassa el a régi m agyar vígjátékok szappanbuborékvilágával.) H a kom olyan vesszük a 
több évtizedes nemzetközi statisztikát -  s m iért ne vennénk komolyan? -  az évi tíz százalékos 
„kötelező” jó  filmet mi is elkészítjük, csak éppen az a különbség, hogy Itá lia  évi több m int 
kétszáz filmje közül hozzánk a  tíz százaléknyi, tehá t körülbelül húsz -  vagy annyi se! -  jó  és 
sikerült film kerül, a m agyar filmművészet term ékeinek pedig száz százalékát bem utatják. 
V annak teh á t jó  filmjeink szépen sorban, s ezekkel dicsekedhetünk: 1961 óta is íme itt van a 
Katonazene (M arton  E ndre); Két félidő a pokolban (F ábri Zoltán); Megszállottak (M akk); 
az Angyalok földje  (Révész G yörgy); a Kertes házak utcája (Fejér Tam ás); az Oldás és kötés 
(Jancsó M iklós); a Párbeszéd (Herskó János); a Sodrásban (Gaál István) és így tovább.

H a tém a szerin t kettéválasztjuk ezeket a dicsekvésre m éltó filmeket, rögtön föltűnik egy 
érdekes dolog: a klasszikusabb, m últbeli tém át szolid, igényes, de klasszikus rendezői m ód
szer fémjelzi, a  rendezői stílust alig lehet m egkülönböztetn i; a m ai tém át viszont, ha egye
netlen is de viharosan érdekes és m odern fogalmazás jellem zi. Akár a Sodrásban-ról, akár az 
Oldás és kötésről, akár a Párbeszédről is, v itatkozva, dicsérve vagy elm arasztalva: kétségte
len, hogy a rendező korszerűbben, elevenebbül, v itá ra  ingerlőbben alkot, gyakran szinte ön
m agával is vitatkozva. N em  m agyaráz m ár a rendező, nem csak atm oszférát te rem t, de nem
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is csupán az érzelm ekre hat; sőt: végre-valahára nem  azt bizonyítja nagy  igyekvéssel, hogy 
m ennyire tud  ő rendezni, hanem  egyszerűen: kifejez, közöl valam it, m éghozzá nem  csak a 
környezetet, a külvilágot, hanem  saját tudatv ilágát is. A lighanem  ez a legfontosabb, a leg
nagyobb eredm ény.

Mégis van gond, s ez az, hogy m ostanában  derü lt ki: nincsen annyi film m űvészünk, mint 
ahány film rendezőnk van. Sőt: nagyon kevés olyan filmművész akad, aki életprogram szerűen 
akar m ondani valam it a nézőnek, m int m ondjuk egy költő az olvasójának. A „n ag y ” nem
zedék saját élményeinek bűvkörében kereng, egyszer m ár végérvényesen megfogalmazott 
m ondandót fogalm azva ú jra meg ú jra . F ábri Zoltán például a N appali sötétséggel immár 
ki tudja hányadszor fut neki a fasizmus korának; de a mérce alacsony, a m űvészi kifejező
erő egyre fá rad tab b : a N appali sötétség a K ét félidő a pokolban u tán  csak u tánérzés. Napja
inkat, korunkat m in tha a K örh in ta  óta nem  tudná kifejezni; a D úvad sikertelensége után 
most Sánta Ferenc ihletése nyom án rem éljük, a K örh in ta  színvonalán ábrázo lja  a Húsz 
órás riportot. De ez is interpretáció, tehá t közvetítés, am inek különben F áb ri kiváló mestere. 
M áriássy ú jabb  filmjei régebbi önm aguk árnyékai csupán. M akk újra m eg ú jra  megkísérli, 
hogy napjaink em berét ábrázolja, s ezekről van is m ondandója. Szereti és ism eri hőseit; 
tetteik mégis gyakran pózokká m erevülnek, bravúros megoldásai ha a kritikus tetszését el is 
nyerik, a közönség értetlenségével és közönyével találkoznak. Szinte várha tó  volt tehát, hogy 
Az utolsó előtti em ber m odorosságaitól a M it csinált felséged három tól ötig  kellemes és 
fontos szórakoztató iparához fog eljutni; de vajon az 54-es Liliomfi vagy az 56-os Mese a 
tizenkét ta lá la tró l színvonalán-e?

Keveset tudunk , keveset m uta tunk  tehá t önm agunkról, önm agunkból. V an n ak  ennek 
szervezeti és egyéb okai is szép szám m al, de tény, hogy a legfőbb gond mégis ez: a feltétlenül 
kikívánkozó m ondandó hiánya.

T alán  segít ezen a m inisztérium i intézkedésre létrehozott Balázs Béla S túd ió , a fiatalok 
kísérleti m űhelye; ta lán  segít az a tény, hogy 1958 óta számszerűen több elsőfilmes rendező 
m utatkozott be, m int 1945 és 1958 között. De csodát ettől sem várhatunk , sőt h iba  lenne, 
ha m inden figyelmünket egy bizonyos életkoron aluli rendezőgárdának szentelnénk -  s erre 
m ind a szakm a, m ind a kritika hajlam os -  m ert művésszé sohasem tett m ég senkit a személyi 
igazolványba bejegyzett életkor. N em  is szólva arról, hogy a film m űvésznek évekig kell 
tanulnia, akárcsak a festőnek, hiszen ez szakma, ez mesterség is a szó klasszikus értelm ében; 
Fellini az O rszágútont harm incnégy éves korában rendezte; több, m int tíz évig inaskodott; 
olyan író-rendezők, m int Pasolini évekig ta rtó  dram aturgoskodás u tán , m in t sikeres, jeles 
írók kezdtek filmet rendezni; és még a nagyon fiatal T ruffaut is rettegett és közism ert kriti
kusként állt a kam era mellé.

Ahhoz tehát, hogy továbblépjünk, elsősorban olyan filmművészek kellenek, akiknek mon
dandójuk van; akik ismerik és ábrázolni akarják  a világot, a mi világunkat, am elyben élnek. 
Ez nem  könnyű; lehetnek ennek h ivatali akadályai is; de tény, hogy az első: a szándék. 
És nagyon kevés az olyan filmművész, akinek életprogram ja lenne.

De máris meg kell állnunk. Egy filmet a létrehozása előtt irodalm i váz la tb an  kell engedé
lyezés végett benyújtani; egy filmhez többnyire jó  dialógusok szükségesek, m árp ed ig  azt író 
tud  csak írni. Szükséges tehát az író közreműködése szerte a világon.

O tt, ahol a film az egyetemes ku ltú ra  egészébe tartozik, ez nem  nehéz. I tá liá b a n  például 
a legkiválóbb írók „dolgoznak be” nem  is m indig a legzseniálisabb film rendezők filmjeihez. 
„Bedolgoznak” , tehát nem a m aguk filmjét írják, hanem  csak akár névtelenül, de bele
jav ítanak , dialógusokat írnak, k italálnak egy-egy helyzetet, m indezt a rendezőben  élő elkép
zelés alapján. M oravia, Pasolini, Prato lin i, Berto, Calvino nevét igen gyakran  fedezheti fel 
a figyelmes szemlélő egy-egy olasz film főcím-listáján, hat-hét jelentéktelen m ás író nevével 
együtt. N álunk még nincsen ilyen film kultúra. Kétségtelen, hogy ahhoz, hogy ilyen film
kultúra kialakulhasson, elsősorban filmek kellenek, m int ahogy a neorealizm us iskolája 
kellett ehhez O laszországban is; de az is kétségtelen, hogy ehhez az írók m egértése is kell, 
nem  utolsósorban az, hogy legyen film kultúrájuk. N álunk még ma is vakm erő merészségnek 
tűnne, ha egy-egy rendező a rra  kérne jeles m agyar írót, hogy segítsen neki ném i pénzért 
a filmje szövegének vagy dialógusainak m egírásában. Egyelőre a film: periféria  a kultúránk
ban; viccelődés tárgya.
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De fordítsuk meg gyorsan ism ét a kérdést: partnerek  kellenének az ilyen m unkához, olyan 
film m űvész, akinek gondolatai vannak , akinek m ondandó ja  van, s aki rendelkezik annyi 
irodalm i vagy más m űveltséggel, hogy annak a bizonyos jeles írónak partnere  lehessen.

A k ad n ak  m ár ilyen film rendezők, s lassan talán  feltérképezik m ajd az országot a film
vászon szám ára is.

De ez a jövő gondja.
A m i a  jelené, illetve a je le n b e n  megfogalmazott, de a m ú lta t -  a húsz esztendős m últat -  

felm érő film történet-írásé, az n em  is annyira gond, m in t sokan hinnék. H a kevés is még a 
film m űvész a filmrendezők közö tt, van  magyar film m űvészet, és vannak filmjeink. A m agyar 
nép film m űvészete értékben, eredm ényekben hason lítha ta tlanu l gazdagabb, m int az 1945-ig 
eltelt -  s nem  is eredm énytelen — évtizedeké. (S m in d já rt meg kell jegyezni, hogy könyv
a lak b an  külföldön többet ír ta k  eredményeinkről, m in t itth o n : olyan jeles m unkák, m int 
U lrich  G regor-Enno Patalas Geschichte des Films cím ű könyve -  Gütersloh, 1962 .-v a g y  a 
francia  H ach e tte  kiadó 1961-es kiadványa: Le cinema travers le monde, Sadoulról nem  is szólva, 
a laposan  és érdemben m élta tják  filmművészetünket.)

D e hogyan  lett gazdagabb? A  Balázs Béla idézet, e tanu lm án y  m ottója ennek megfogal
m azására  is kötelez. A fejlődés v áz la tá t láthattuk. Ez a m i új művészetünk, új társadalm unk
ban  úgy  született, hogy először is leszámolt a m últta l. Az első filmek sorra veszik a m últ 
jellegzetes és m indannyiunkban élő emlékeit; leleplezik a korábbi ham isításokat. Ezzel 
egyszersm ind agitálnak is. K ö v eti ezt az agitáció tú lh a jtá sa : m inden film a napi politika 
célkitűzéseit szolgálja, sietve és felületesen, még szépítve is a valóságot. Ez a fejlődési szakasz 
a több i művészetek akkori helyzetével azonos. Egy ú jab b  fázisban a m agyar filmművészet 
ism ét m űvészet: művészek fejezik ki magukat ennek az új kifejezési form ának a segítségével. 
M ost m á r  közismert, hogy új kifejezési formáról van  szó, nem  csupán az irodalom  népszerű
sítésének egy ötletes m ódjáról. A  filmek művészei ekkor ugyan még m indig az irodalom  
eredm ényeire  építenek, de m agasabb  fokon, m int addig . M ajdnem  m indegyik filmünk 
k iado tt és sikeres irodalm i m ű b ő l készül. Ezt követi az irodalm i alap egyre radikálisabb 
elhagyásával a valóságnak, a  tá rsad a lo m  jelenségének közvetlen megfigyelése és ábrázolása. 
A rendező  egyre ritkábban  k ap  kézhez befejezett, önálló  értékű irodalm i forgatókönyvet; 
az t vagy  m aga hozza lé tre , v agy  közreműködik lé trehozásában . A filmrendező olyan alkotó
m űvésszé kezd válni, aki g o n d o la ta it azért közvetíti éppen  film m el, m ert annak  technikájá
hoz é rt, m ert ezt a kifejezési fo rm á t ismeri, m int ahogyan  a  szobrász is azért faragja kőbe 
a szob rá t, m ert nem kívánkozik bronzba. Ily m ódon ná lu n k  is elképzelhető lenne, s lesz is 
ta lán , hogy egy író filmet ren d ez , ha filmben fejeződik ki leginkább élménye, s egy film
rendező  elbeszélést ír, vagy tanu lm ány t, ha szükségét érzi, m int ahogyan ez Eisenstein, 
Pasolini, Polanski óta nem  ritkaság . De ehhez nagyonis kell a film kultúra; az a film kultúra, 
am it Balázs Béla m ár évtizedekkel ezelőtt emlegetett, de m ég m indig messze vagyunk tőle. 
Bár n em  olyan messze, m in t húsz esztendővel ezelőtt; nagy  u ta t tettünk meg; s ez a m agyar 
film m űvészetnek érdeme.

. A film komoly művészet. Irodalmi és képzőművészeti elemekből adódó, az időbeliséget — ami eddig 
csak elbeszélhető volt -  a látáson keresztül, tehát a szónál intenzivebben, mert érzékien közlő, lélekbe vető 
alkotás. A film e tulajdonságával a szóbeli elbeszélésnek is, meg a képi ábrázolásnak is áttöri bizonyos kor
látjait, mindkettőt tehát kiteljesíti. Új, korszerűbb, jövőbehatóbb, mint minden eddigi művészet.”

NAGT LAJO S
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В. N A G Y  L Á SZLÓ

Veres Péter

É letm űve sajátságos helyet foglal el irodalm unkban. H ogy a műfaji osztályozás, egyáltalán 
az esztétikai minőség m ennyire történetileg m eghatározott, az ő írásai példázzák  a leg
beszédesebben. Amint életútja -  Balmazújváros v illanytalan  viskói közül az irodalm i-szellem i 
élet középpontjába -  sokakban a rendhagyó esetek hökkent csodálkozását kelti, aképpen. 
m unkájá t és eszmélését, szellemi tájékozódását és küzdelm eit, szűkebb környezetének életét 
rögzítő m űveit sem sorolhatjuk a hagyom ányosan kialakult szépprózai m űfajok közé; művészi 
erejük és hatásuk titkát tisztán irodalm i keretek között m aradva, elvont szabályrend  alapján 
hasz ta lan  is keresnénk. G yanítom , hogy az ilyen szűkítő módszer m ásnál sem lehet sikeres,. 
Veres Péter megítélésében azonnal kiüt a torzítása: a közöny, az idegenség, az értetlenség 
lepleződik le mögötte. M a ezrek és tízezrek járják  -  összehasonlíthatatlanul könnyebb föl
tételek között -  azt az u ta t, am it félszázada Veres Péter megkezdett; elő ttük  aligha fog 
hom ályba borulni sorsának és művészetének mélyebb jelentése -  étosza.

A látsza t szerint Veres Péter sarkalatos esztétikai kategóriákat hág át, vagy vesz semmibe: 
regényeinek, elbeszéléseinek alig van cselekménye; jellem ei, alakjai egyéniek, eredetiek, de 
csaknem  m ozdulatlanok; sorsuk, belső fejlődésük vonala hangsúlyozottan átlagos. A szú 
közkeletű értelm ében tehát nem  típusok, am int a fiktív elem is legtöbbször csak ürügynek 
látszik a  paraszti világ aprólékos, látlelet pontosságú és hűségű rögzítésére. A szociográfikus,. 
dokum entatív  elem kerül itt az alkotás középpontjába, s b ár újabbkeletű m űveiben -  így a  
Kelletlen lány című kisregényében (1960) és a Tiszántúli történetek egyes da rab ja ib an  (1962) — 
fokozott törekvés figyelhető m eg az átvittebb, m etaforikusabb ábrázolásra, a szereplők 
sorsának merészebb ívű ra jzára , az arány  azonban döntően nem  változott, legföljebb a meg
figyelést, a közvetlen tapasztalást az emlékidézés o ldo ttabb  lírá ja  váltotta föl, s a tényrögzítés 
helyébe a lelki élet, az em beri m agatartás adatai kerültek, egy zárt közösség bonyolult hierar
ch iájának  és belső erővonalainak m egragadása lett a fő cél. Az írói módszer azonban  lénye
gében ugyanaz m aradt: a megfigyelés, az elemzés, a leírás, ú jabban a m últidézés és csak 
mellékesen, „szükséges rosszként”  a fikció, a képzelet.

M űveinek e sajátszerűsége úgyszólván kezdettől fogva vita  tárgya a k ritikában . M ihelyt 
elült a lelkesedés, am it a friss hang  és az eladdig ism eretlen életterület fö ltárása keltett, 
azonnal fö ltám adt a kétely, a tépelődés, hogy vajon hova is sorolhatók írásai, m iben rejlik 
művészi minőségük, jelentőségük? Voltak, akik pusztán  a kuriózum ot lá tták  benne, és a 
szegényparasztság tengerm élyi életének ábrázolását az egzotikum csiklandó varázsaként 
értékelték, „ízes nyelvéről” , „term észetes, rom latlan észjárásáról” szóltak, ahogy a talpra
esett tisztiszolgát dicséri társaságban a gazdája, fölidézve a „ jó  m ondásokat” -  míg mások 
„ku tya  kötelességnek” tekintették a Veres Péter-i világgal való megismerkedést, nem  annyira 
az írások, m int inkább a tárgyuk kedvéért, jó  agitációs eszközt láttak  bennük régen esedékes 
reform ok siettetésére. Hogy Veres Péterre nem lehet és soha nem  is lehetett az „őstehetség” 
inkább  megbélyegző, m int elismerő címkéjét ragasztani, az m a m ár nem  is lehet vita  tárgya. 
A nnál hangsúlyozottabban és élesebben vetődik föl a másik problém a: az ezeréves pör 
eldőlte, a szegényparasztság földhöz ju tta tása , a szövetkezeti gazdaságok m egterem tése és 
a falu gyökeres átalakulása u tán  a Veres Péter művek társadalm i aktualitása m a m ár törté
nelem , és a m últé az a világ is, am it ábrázolt. K ordokum entum ok-e tehát írásai, vagy többek 
ennél: művészi alkotások, am elyek m a is érvényes em beri igazságokat revelálnak, egyedi 
tünem ényteljesítm ény-e Veres Péter prózája, vagy az írói egyéniségen tú lm u ta tó  szükség
szerűség m unkál mögötte?

Ja v a  műveinek elemzése az u tób b it bizonyítja. A felszabadulás előtt írt két legjelentéke
nyebb m űvében, a Számadásban és a Falusi krónikában m aga ad ja a kezünkbe a kulcsot az 
előbb vázolt problém a megfejtésére. Az utóbbi m ű 1941-ben, négy évvel a  Számadás u tán  
íródott, voltaképp azonban annak  előtörténete, a m últ felé való m eghosszabbítása. A Szám
adás: önéletrajz, mely a „m iért lettem  író” kim ondatlan kérdésére keresi a választ, a hivatást
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az egyéni é le t eseményeivel és fölismeréseivel fedezve; a Falusi krónika pedig tovább  bogozza: 
m iért lehettem író, miért kellett író n a k  lennem ? A balm azújvárosi parasztság e szociográfiája, 
m ozgalm ainak , szellemi útkereséseinek krónikája az írói szándék szerint is kordokum entum , 
mégsem h istória i, hanem elsősorban szépirodalmi érdekű alkotás, m ár azzal is, hogy volta
képp az író i m agatartás tá rsadalm i-tö rténeti m eghatározottságát tárja  föl. N em  kom m entál, 
csak rö g z ít, nem  idéz meg, csak elbeszél: a cím itt valóban  m űfajt jelöl. Á m  éppen ezzel a 
visszahúzódással tud távlatot ad n i, gondolatokat ébreszteni. Az ábrázolás megtévesztő kül
színe m ö g ö tt a Falusi krónika ép p ú g y  én-központú, éppúgy az egyéniség letörölhetetlen 
bélyegét viseli magán, m int az önéletrajzi vallomás. N em csak jellegzetes nyelve, tömör és 
plasztikus megfogalmazásai, a tém a  hasonlósága, de az önigazolás lappangó feszültsége és 
lírája is a  Számadással rokonítják. Az egyéniséget azonban , kivált az írói egyéniséget a közös
ség te rm i -  va llja  Veres Péter, ném ileg  módosítva a m arxista term inust, és a balm azújvárosi 
szegényparasztság  sorsával és sajátos színképével elég szigorú közösség is ahhoz, hogy egy 
rendkívül fogékony és érzékeny le lket a maga képére form áljon, ügyének megnyerje. Az 
„elnyom ás”  szónak itt betű szerin ti értelm e van: a jogfosztottság, a társadalm i kiszolgáltatott
ság, a m in d en n ap i betevőért való  örökös harc ezt a népet olyan zárt közösséggé töm örítette, 
m elynek tulajdonságai a tőle m essze kerültek, a belőle kiszakadtak tevékenységét is meg
h a tá ro zzák , szabályrendje átszívódik  az innen kikerült író  műveire; nem csak tém áira, de 
írásainak m űfajára , jellegére is d ö n tő  hatással van. Az „önigazolás” így válik egy közösség 
igazolásává, érdekeinek hatásos hirdetésévé, szellemi m ozgásának, energiáinak gyújtó
pontjává.

H a ehhez  hozzávesszük, hogy az író  szülőhelye fél ország szim bólum a, s a gyepsori világ az 
alföldi szegényparaszti élet a lapm odellje , e réteg pedig  a történelem  kiszolgáltatottja és 
várom ányosa: m ár mélyebb b ep illan tást nyerhetünk a Veres Péter-i életmű szükségszerűségébe, 
művészi sajátosságainak indokoltságába. Ez a zárt és m ozdulatlan  világ robbanással terhes, 
nem zedékeken át sűrűsödő energiák  feszítik, örökösen elodázott felszabadulása állandó nyug
ta lanságban  ta rtja . Legalsó ré tegeiben , a földtelen „három m illió  koldusban” kiszolgáltatottabb 
és n y o m o ru ltab b , mint az ipari p ro letariá tus. Ám h iába  já r já k  be a balm azújvárosi Gyepsor 
lakói kubikusként, katonaként, hadifogolyként az országot, és a fél világot, a hazai zsarnok 
h ie ra rch ián  képtelenek változtatn i. Elszántságuk, elhivatottságuk messianisztikus színezetű 
agrárszocializm usba torkollik, m elyben  elevenen élnek a  48-as forradalom  függetlenségi és 
dem okratikus hagyományai, a  földéhség, a kiszolgáltatottság, a bérm unkás-szolidaritás 
pedig a  szocialista eszméket teszi kívánatossá; elszigeteltségük, tájékozatlanságuk és keserű
ségük csodaváró  hitté színezi a  szocializm us egy-egy közéjük hullott tételét, de ezt a hitet 
józan  realizm usuk, ösztönös dem okratizm usuk ta rtja  feszült egyensúlyban. Veres Péter 
eszmélésének és írói pályájának első szakasza a szegényparaszti-népi em ancipálódás megindult 
fo lyam atával esik egybe, és ennek m űvészi ekvivalense. Ez az em ancipálódás természetesen 
nemcsak társadalm ilag , hanem  szellem ileg is értendő, sőt, az u tóbbin van a hangsúly. Hiszen 
Veres P é te r  indulásakor -  a húszas évek fordulóján -  a nyom ás jóval erősebb, m in t a feszítő 
energiák. A  fasizmusba torkolló ellenforradalom  rém ületszülte terrorintézkedéseinek korszaka 
ez. E zért te re lődö tt szükségképpen szellemi síkra az alu l levők nyugtalansága, változásvágya, 
történelm i hivatástudata.

„F élrecsúszo tt forradalm ár, te h á t író ” -  m ondja m aga Veres Péter is, a Számadásban. 
Ez a je llem zés azonban inkább szellemes, m int igaz. E láru l valam it a külső körülményekről, 
az elvetélt forradalm ak és a két h á b o rú  közti irodalm i m ozgás összefüggéséről, találóan föl
tárja  az író  lénye és helyzete d ilem m ájá t, céljai redukcióját, hiszen a te tt egyetlen lehetséges 
form ája v o lt szám ára az írás, a tá rsad a lm i em ancipálódás egyetlen já rh a tó n ak  m arad t útja, 
abban  a k á rh o zo tt világban -  ám  az író i egyéniséget illetően mégis megtévesztő, vagy legalább
is p o n ta tla n . A  „forradalm ár”  és az  „ író ” között m a m ár aligha tennénk különbséget; a 
Számadás a zo n b an  arról is m eggyőz, hogy a külső kényszerűség kihívása itt rejtekező belső 
ado ttságokat mozgósított: írónak szü letett. Erre hajtja  m ár a homályos gyermeki nyugtalan
ság, mely M óricz Nyilas M isijéhez hasonlóan, a költői am bíció m egváltásában fejeződik ki 
először, a  csillapíthatatlan olvasásszom j, az újra és ú jra  sírásba kitörő sérülékenység, de 
m indenekelő tt az örökké éber, a  dolgok rejtett értelm ét ku ta tó  figyelem. A „szerelem gyerek” 
szégyene, az  iszákos, m indent p ró b á lt, s mindenből k ikopott mostoha egyszerre szánnivaló
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és visszataszító alakja, az az ellentm ondásos viszony, mely a fiút ehhez az em berhez fűzi, oly 
árnyalatosán és szinte tap in tha tó  érzékletességgel elevenedik meg, m intha friss em lék lenne, 
pedig jó  két évtized áll a történtek és a m egírásuk között. A m ostoha -  és a Számadás szám talan 
m ellékalakja -  kitűnő típusok, tú lm u ta tnak  önm agukon. Az igazi hős azonban -  önéletrajzról 
lévén szó -  maga az író . „A kit nem  vesznek észre, annak m indent észre kell vennie .”  -  írja a 
Kelletlen lány hőséről, T ó th  Boráról. Ez a m ondat önjellemzés is. A fiatal Veres Péter arra 
törekszik, hogy ne is vegyék észre: ösztönösen iszonyodik a hamis látszatoktól, a félszegségig 
tisztességes a szerelemben, s mikor politizálni kezd, ugyancsak háttérbe  húzódik, nem  vállal a 
direktórium ban sem csak „jegyzői” szerepet, m ert taszítja a politizálással együttjáró  taktikáz- 
gatás és kisebb-nagyobb őszintétlenségek. De talán  a legjellem zőbb rá  az a mosolyognivaló 
kalandsorozat, am it az irónia legcsekélyebb jele nélkül elevenít föl: a rom ániai in ternálásból 
szökve m ár a határig  vergődik, de nem  annyira a valóságos akadályok, m int inkább  a hamis 
papírok m iatti rosszérzés teszi ezt az u ta t  kínosan hosszúvá: az akkori zű rzavarban  valóban 
„szúnyognyi baj” nő itt elefánttá. Sőt, a ha tárró l még vissza is szökik a brassói börtönbe, nem 
a leleplezéstől, a vegzatúráktól, hanem  az ezzel já ró  szégyentől retten  meg -  h á t tesz ilyet egy 
politikus? Éppen fordíto tt h á t a helyzet, m int a Számadás idézett sum m ája: a forradalm at, 
népe szolgálatát vállaló író Veres Péter, akinek olyan problém ákat is nap irend re  kellett 
tűzni és tüzesen tartan i, amelyeket egészséges viszonyok között a zsurnalisztika és a politika 
kellett volna hordozzon és megoldjon. Nem  m intha Veres Péter ezzel hűtlen  le tt volna a 
m aga törvényéhez, m ert e törvény a közösség harcos szolgálatát is m agában foglalta. De a 
történelm i helyzet az ő életművén is o tthagyta  a nyom át: írásainak á tm eneti m űfajában 
ábrázolásm ódjának dokum entális elemekkel való keveredésében..

A Számadás azonban nemcsak szerencsés elegy, írói telitalálat is. És m űfajában sem egyedül- 
való a kor irodalm ában. A Puszták népével való párhuzam  kézenfekvő, de nyugod tan  meg
kockáztathatjuk azt a  következtetést is, hogy ennek az időszaknak éppen a vallom ás, az 
em lékirat a reprezentatív  szépprózai m űfaja: nyílt vagy burkolt form ában az egymástól 
sokszor egészen távol eső irányzatokban  tűnik elő, és sok író életm űvében éppen  a leg
súlyosabb, művészileg legértékesebb alkotás. M árai Vallomásai, Rem enyik Bűntudata. K. 
G randp ierre  Tegnapja, Kassák Egy ember élete -  s még kiegészíthetnénk a sort a „bu rko lt” 
önéletrajzokkal -  a korszak irodalm ában  a legkevésbé önérdeküek, ezekben szól a legerőtelje
sebben a föld alá szorított m agyar történelem , vagy a legleplezetlenebbül az uralkodó osz
tályokkal m eghasonlott írók lelkiism eretfurdalása, leghitelesebben egy nem zedék szellemi 
keresése. A Számadás e művek között is kiemelkedő helyet foglal el: önm utogatástól és önsaj
ná la ttó l m ent realizm usával, az „így tö rtén t” erőteljes m egm utatásával, a lélekrajz árnyalt
ságával a műfaj m agyar hagyom ányait is élénkbe hozza: az érzelmes képzelgések, kedélyes 
anekdotázások és mese-mese-mesketék éppoly tünékeny, m int tetszetős felszíni varázsa után 
szépprózánk töm örebb és hitelesebb kezdeteit: az erdélyi em lékírókat, akiknek jó zan  realizm u
sát a rom antika és m illenáris illuzionizm us a m aga ábrándosságával vagy p ipató rium i bölcsel
meivel jóidőre eltakarta . Mélységes tévedés a Számadásban „naturalizm ust”  lá tn i. E könyv a 
középfajú naturalizm us program m szerű hitelességhajhászásától is m ent m arad .

A Számadás m ár a kiforrott író alkotása. Az előzmény, a készülődés az Alföld parasztsága 
cím ű szociográfia, am elyet az író börtönbüntetése a la tt írt, és a Gyepsor-kötet elbeszélései és 
versei. A verseket az ú jabb  kiadások sajnos elejtették, pedig a költői indulás V eres Péterre is 
jellem ző, még inkább a program  és m agatartás, mely bennük kifejeződik, és egy egész életútat 
m eghatároz. A címek önm agukért beszélnek: „Én nem mehetek el innen!’’' „Én nem bújhatok el." 
„Ha nem lehettél szálfa." Kassák és ta lán  W hitm an-hatás a la tt írt szabadversek ezek, vagy 
inkább  kötött p rózának m ondhatnánk  őket, de szokatlanságuk és itt-o tt kihagyó ritm usuk 
m ögött ott a költői lélekzetvétel, s az itt még közvetlenül jelentkező lírai in d u la t később se 
a p ad t el, csak m integy áto lvadt a szépprózai m űvekbe. A GjejöJor-elbeszélések az életmű 
összefüggésében jórészt szárnypróbálgatások, de akad köztük olyan remeklés is, m int a 
Kiskondás, vagy a Tél a Gyepsoron: kivált ez utóbbi, m elyben egy fű tet szalm a megszerzése 
szinte élethalálharccá válik. A Gyepsor egyes alakjai és m otívum ai később, az író  felszabadulás 
u tán i műveiben is visszatérnek, bonyolultabb, és teljesebb ábrázolást nyernek. De ugyanennek 
a  tém ának  -  kivált a Tél a Gyepsoronnnk pedzett alapm otívum nak kibontása a felszabadulás 
e lő tt ír t Szűk esztendő is. Ez a m egrázó írás egy közösség küzdelme a term észeti csapásokkal
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és a közömbös vagy ellenséges világgal. Tájleírásai átlelkesítik, ezernyi variációval elevenítik 
meg az egyhangúnak m o n d o tt alföldet; a term észet kiszikkadása, elsivatagosodása pedig 
több  leírásnál: költői lá tom ás, mely minden kom m entár nélkül m eghatározza az itt élő 
em berek viselkedését. A Szűk esztendőnek nincs kiem elkedő hőse; — a hős itt m aga a közösség, 
és a megfigyelőként félrehúzódó, de mégis jelenlevő író. E könyvecske föltárja, hogy Veres 
Péter művészi módszere kényszer és program  egyszerre. A paraszti világ m ozdulatlanságának, 
helyesebben m ozdíthatatlanságának  művészi p roblém ájával más innen szárm azott, vagy e 
tém akört ábrázoló írónak is szembe kellett néznie. A te tt elengedhetetlen kelléke a típusnak 
és az epikai kompozíciónak, m ég akkor is, ha e lto rzu lt irányú, mást m ond m int a valóságos 
szándék, vagy ha a te tt csak gondolatokban, érzésekben nyilvánul és nem  válhatik  valóságos 
cselekvéssé. A zárt és összenyom ott paraszti v ilágban a tett, de a képzelet is halla tlanul kor
lá tozott. M ár a Sárarany T ú ri D anija is pótlékcselekvésekbe fullasztotta energiáit. De T ú ri 
D aninak , gazdag paraszt lévén, még volt valamelyes autonóm iája; a Veres Péter-i világban 
az egyéni cselekvésnek m ég az a csekély lehetősége is elveszett. (Ezt a p roblém át különben 
M óricz is érzékelte; éppen  nem  véletlen, hogy a Boldog embernek m ár ő is krónikaform át 
ado tt.) Igaz, ebbe az írói ad o ttság  is belejátszik, de a környezet tovább sorvasztja, vagy más 
ú tra  tereli a tett-csírákat. Szabó Pál jobb mesélő, R ideg Sándor elszabadultabb képzeletű 
m in t Veres Péter, de egyikük a rom antika regényességébe, másikuk a pikareszk groteszk- 
ségébe töri át magát, az anekdo ták , vagy a csali mesék színeit is átlopva prózájukba. Veres 
Péter azonban  nem tud élni ,,a  mesék tején.” Benne a fiktív motívum ok rögtön a „kitalálás” 
és a „n em  igaz” gyanúját keltik. És világát ismerve, igazat kell neki adnunk. Aki e közösség
ben a „sa já t szakállára” cselekszik, m indjárt ki is vágódik ebből a világból. A szegényember- 
szolidaritás kényszerű és kegyetlen szabályrendje csak az együttes cselekvésre ad  morális iga
zolást. Szegényparaszti szektariánizm us ez, de a történelem  kényszere is. Veres Péternek -  
mivel a szépírói kompozíció is egy formája a cselekvésnek -  voltaképp csak két típusa van: 
ő m aga és az egész balm azújvárosi szegényparasztság. A Számadás m ostohájában megrajzolt 
„célszerű szegény em bör” -  vagyis magát a közösség szabályrendjén túltevő paraszt-kalandor 
-  a Próbatétel Suli Kis V arg á jáb an  kapja m ajd m eg a szocialista eszmékkel nyom atékosított 
m egsem m isítő ítéletet. A V eres Péter-i ábrázolás művészi problém ája voltaképp annak 
kérdése, hogy lehet-e és m ilyen határok között lehet egy népcsoportot, réteget -  melyben 
vannak  egyéni arcok, de nincsenek elkülönült típusok -  együttesen típussá emelni. A m odern 
irodalom ban  -  kivált a szocialista irodalom ban, a naturalizm ustól kezdve o tt feszül ez a 
p rob lém a, anélkül, hogy kísérleteken, egyszeri rem ekléseken -  például Szeráfimovics Vas
áradatán -  túl m egnyugtató m egoldást nyert volna. V eres Péter is az együttes cselekvés, közös
ségi m agatartás ábrázolásának úttörője. I tt csak u ta lh a tu n k  rá, hogy az új m agyar irodalom  
néhány  értékes alkotása is hasonló nyomon já r : pé ldakén t elég Sánta Húsz óráját, Fekete 
G yula kisregényeit em líteni.

A harm incas évek forduló ján , a M árciusi F ront fölbom lása, a fasizmus előretörése, világ- 
szem léletének m egoldatlanságai Veres Pétert is á tm eneti kitérésre kényszerítették. Egy roham 
m al ak a rta  bevenni népe szám ára  az irodalom u tán  az ideológia, a história és a bölcselet 
terü leteit, s nem  tehetségén, vagy képzettségén m últ, hogy nem  sikerülhetett. Ezt a neki- 
szánást a Szocializmus, nacionalizmus és a Mit ér az ember ha magyar reprezentálja. Bár m indkét 
m űben , k ivált az előbbiben, vannak  kitűnő megfigyelések és gondolatok -  például a „nép 
ből nem zet” koncepciójának pontos levezetése, mely analóg  a marxista „két k u ltú ra” tétel
lel, vagy a közösség iránytszabó szerepének hangsúlyozása -  e két m ű egészében meglehetősen 
eklektikus rögtönzés, am ely a r ra  vall, hogy Veres Péter szocializmus-szemléletében átm ene
tileg elhatalm asodtak  a parasz ti szektariánizmus és népies rom antika elemei. M ár korábban is 
taszíto tta  őt a szociáldem okrata p á rt opportunizm usa és közömbössége a parasztkérdésben, 
kicsinyes, kortesszintú belviszályái morális szigorát és történelm i érzékét háborgatták ; a 
Gondolat, m ajd  a Korunk m egszűntével a kommunista értelmiséggel való kapcsolatai is meg
lazultak , s a „nadrágos em berek” , a polgári külsőségek között élő radikális intellektuelek, 
vagy éppen  a művészek bohém  felelőtlensége irán ti gyanakvás, „ridegparaszt-szektariániz- 
m us” egy időre fölerősítették világszemléletének negatív  vonásait. Nacionalizm usa ném et
ellenes és dem okratikus, de m erev  és indokolatlanul kirekesztő, s bár a „fa j” fogalm át egé
szen más értelem ben használja, m in t a m árkán élő „hungaristák” és más blut-und-boden
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propagátorok, a puszta fogalom az időtt való vészterhes akusztikája, tudom ányos tisztázat
lansága sokakat visszarettentett és megtévesztett. E világkép társadalm i-politikai vetületét a 
Paraszti jövendő című, a felszabadulás u tán  írt mű rajzolja meg, am elyben a belterjes gazdál
kodás, minőségi termelés indokolt -  és akkoriban értetlenül fogadott -  követelését a szocia
lizmus olyan koncepciója határozza meg, mely lényegében sértetlenül hagyja a kisparaszti 
m agántulajdont és csak értékesítő- és hitelszövetkezetek, valam int részleges termelési tá r
sulások jogosultságát ismeri el. Másszóval a szocialista, kollektív társadalm i viszonyokat a 
kistulajdonos szerkezettel -  tüzet a vízzel -  akarja összeegyeztetni.

Politikai szereplése -  a parasz tp árt m egalapításában és baloldali orientációjában, a föld
reform végrehajtásában -  éppen nem  volt terméketlen, mégis a szépirodalom  az igazi te rü 
lete. Első bizonyíték rá  a Próbatétel és a Pályamunkások. A Próbatételben a Gyepsor alakjaival 
találkozunk a felszabadulás u tán ; a megmozdult paraszti világból egyszerre szabadabb, 
egyénítettebb alakok válnak ki, a cím adó elbeszélésben a későbbi regénytrilógia, a Balogh 
család története egyik főhőse, Kis G abri nyer emlékezetes arcéit, a Dankó Jánosban a Tél а 
Gyepsoron elesett szegényembere harcolja ki emberi m éltóságát. A Próbatétel korszakos je len 
tőségű az irodalom történetben: Szabó Pál Isten malmai és Sarkadi Im re Gál János útja című 
regényeivel együtt az első hiteles, m aradandó értékű prózai híradás a földreform következ
ményeiről, a parasztság ö n tu d a tra  ébredéséről, valóságos em ancipációjának viharos kibonta
kozásáról.

De a Próbatételnél is m egragadóbb, elevenebb mű a Pályamunkások. Az író itt érzi igazán 
elemében m agát, nemcsak, m ert a tém a legszemélyesebb emléke -  ez a m ű m intha a Szám
adásból szakadt volna ki, eredetét színvonalában is visszaidéző életre - ,  hanem  főleg azért, 
m ert a hozzá legközelebb álló problém ával foglalkozhat: m int rázódik egy szedett-vedett 
banda egy feladat kényszerében és a m unka szorongató öröm ében valóságos em beri közös
ségé. K iderül itt, hogy Veres Péter a fizikai m unka poétája. Nem program szerűen, misz
tikus ködbe, nosztalgikus rom antikába burkolva az em ber és a tárgy, a munkaeszköz sajá
tos kapcsolatát, a világ alakításának elemi m ozdulatát-élm ényét, hanem  organikusan, élm é
nyeiből szuverén módon kifejlesztve. Aligha akad egyhangúbb, aprózóbb m unka -  legalábbis 
a külső szemlélő előtt -  m in t a sínek cseréje, alátöltögetése; látszatja úgyszólván semmi, 
még az utasok is alig veszik észre, hogy ahol azelőtt, m int hajó a hullám verésben, ingott a 
kupé, most simán szalad. E tárgyat érdekessé, művészivé tenni: valóban fegyvertény. T itka 
kettős: a mélyen átérzett kölcsönhatás a szerszámok, az anyag és az em ber között, másrészt 
annak a törvénynek hiteles megelevenítése, hogy az együttes m unka, legyen „objektíve” 
bárm ilyen csekély jelentőségű is, a benne érdekelteket egyszerre ébreszti ö n tu d a tra  és a másik 
em ber irán ti figyelemre. E kettős folyam at ábrázolásával mások is m egpróbálkoztak. De 
alkalm asint nem  lehettek érzelm ileg olyan mértékben részesei, m in t Veres Péter, vagy pedig 
zavarták őket a történetm ondás régi konvenciói; tény, hogy a Pályam unkások, egy m ár 
régóta fölismert és sokat hangoztato tt összefüggés valósághitelét, em beri és művészi igazát 
m inden fogás és kiütköző konstrukciós elem mellőzésével tá rja  föl. H a a Veres Péter-i „fikció” 
term észetét keressük: m indenekelőtt e m űre, valam int a Tiszántúli történetek egyes darab jaira  
és a Kelletlen lány több szinten érvényes m etaforájára kell gondolnunk.

M ár a Pályamunkások előtt m egjelent Veres Péter legnagyobb igényű vállalkozásának, a 
Három nemzedék című trilógiának első kötete, a Szolgaság. A tém ára -  a m agyar parasztság 
„nagyregényére” -  m ár régóta készülődött. A kritika is ez irányba buzd íto tta , m ár a fel- 
szabadulás előtt, a Próbatétel „a ján lása” pedig világosan jelzi, hogy az író nem  szorult b iz ta
tásra. Ebben az egész m agyar prózairodalom  bűnéül rója föl, hogy csak „irodalm i morzsák
ban” foglalkozott a m indenkori jelennel, hogy A rany Ján o s két sora többet m ond a nép
életéről, m int bárm ely prózai alkotás. Ez az ajánlás -  ta lán  ön tudatlanu l -  a Három nemze
dék előzetes igazolása, ars poéticája. Veres Péter, a népélet alapos ismerője, ha nem  is m ondja 
ki, olyan gyűjtőm unkára és összefoglalásra készült, m in t Bartók és K odály  a népzenében. 
Csakhogy az epika leko ttázhatatlan . És egy trilógiához m ár kevés az a cselekményi-kompo- 
zíciós elem , am it Veres Péter m egenged m agának, vagy am it tárgya lehetővé tesz. Az ösztö- 
vér mesevázra -  m int zúzm ara a fűzbokorra -  észleletek, adatok, leírások oly hallatlanul 
gazdag és súlyos tömege tapad , am it a történés m ár nem  bír elhordani. M aga is átfagy, 
merevvé, kim ódolttá válik, m egtörik, alakját veszti. A mellékes elemek -  a tájleírások, élet-
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d arab o k , jellemfestések -  önálló életre kelnek, a m aguk törvénye szerint, de m enthetetlenül 
szétzúzva a m ű egységét. A Három nemzedék valóban unikum  a m agyar irodalom ban. E tnog
ráfiai és szociológiai gazdagsága, írói megfigyeléseinek, interpretáció inak elevensége éppoly 
v ita th a ta tla n , m int a vállalkozás reménytelensége. A paraszti élet külterjes gazdagságú 
tá rsad a lm i regénye jó  néhány  évtizeddel korábban le tt volna időszerű, m ind  a társadalom  
m ozgását, m ind  pedig az iroda lm i szemlélet változásait tekintve. Á m  akkor ez a „nagy
regény” , ism ert okok m iatt, m eg írh a ta tlan  volt. M ikor m egírható lett, és sürgették is létre
jö tté t, m á r  más művészi m ódszerek s szemlélet szerint kellett volna hozzányúlni. Az író 
m aga is é rezte  ezt, mert a trilóg iá t később Balogh család története címmel átdolgozta. A mű 
feszesebb le tt, de ezzel nemcsak az epikai túlburjánzások, hanem  -  főleg az első két részben -  
ö n m agukban  értékes részletek is á ldozatu l estek. A harm adik  részen viszont sokat jav íto tt az 
átdolgozás. A koncepció azonban  lényegében nem  m ódosult, és ez a koncepció alkalm atlan 
rá, hogy egységes hatású nagyregény  alapja lehessen. Bizonyíték erre a Balogh családon kívül 
az időszak többi nagyregény-vállalkozása is, melyek erőteljes kezdet u tán  vagy ellapo
sodtak, vagy  torzóban m arad tak , vagy m ár a kezdet is a „best-seller” , az utánérzés szint
jén  verdesett.

Á m  ez a  vállalkozás nem  tem ette  m aga alá az írót. M ég a sziszifuszi fe ladatta l való küzde
lem  so rán  is volt figyelme a v ilágra . Ekkor, az ötvenes évek elején kezd form álódni Olvasó
naplója, író d ik  a Laci, a Suli Kis Varga a szövetkezetben cím ű jellem kép; Veres Péter figyelme 
az élet és irodalom  változásaira ta lán  még intenzívebb, m in t azelőtt. Az ötvenes évek elején a 
szatíra m űfajának  is nekivág, az Almáskert című elbeszélésében. A „sza tíra” persze veres- 
péteri m ódon  értendő, a gúny nem  kap önálló életet, nem  hívja föl m agára  a figyelmet. 
Az író  n em  kacag előre és nem  b u zd ít a kacagásra. M ég hangsúlyaiban sem. „ íg y  történ t” -  
ez itt is az elbeszélő attitűdje, -  nevessen ra jta , akinek ilyen a kedve. És a m ű igazolja ezt a 
szem léletet: m iközben egy „csúcsszerv” vezetői fúrják-m arják egymást és örökös átszerve
zésekkel játszadoznak , országszerte pusztulnak, férgesednek az almások. K ell itt még külön 
gúnyolódni? Torzíto ttabb, e lra jzo ltabb  alakokkal és kihegyezettebb cselekménnyel a szán
dékolt h a tá s  ta lán  erőteljesebb, az olvasói fölháborodás viharosabb lenne. De ez a „faarcú” 
hum or is V eres Péter egyéniségéhez tartozik, s éppúgy a „ridegparaszti”  hagyom ányban 
nyer m élyebb  hitelt, m int ábrázolásm ódjának  más elemei. Az Almáskert gyöngéje nem is 
ebben a látszat-közöm bösségben rejtezik , hanem  a sematikus tipizálásban: az „opportun ista” , 
a „szektás” , a „ jó  szakem ber”  messze világító címkéiben -  egy a lap jában  művészietlen 
osztályozásban, mely az elbeszélés konstrukcióját eleve m eghatározza, s a jó l in d íto tt szerep
lőket később kétdimenziósra préseli.

Bár m egjelenésekor sokat v ita tták , művészileg jóval sikeresebb -  és a m aga m ódján szatíri- 
kusabb -  m ű  a Rossz asszony. A v iták  során Sarkadi Im re  olvasta az író fejére a „paraszti 
világkép” elm aradottságát és ellentm ondásait. Jogosan, am it Veres Péter egyném ely meg
nyilatkozását illeti, de ezek az ellentm ondások éppen a Rossz asszonyban látszanak a leg
kevésbé. Tárgyiasulnak, tem atikai m otívum m á válnak. A parasztszárm azású M ajoros Józsi 
és az élősdi, kispolgár K ellner Ib i ba lu l sikerült házasságában a „paraszti világkép” a férj 
m egm osolyognivaló tulajdonsága, s nem  az íróé. Veres Péter ezúttal ábrázolja  először iró
niával -  b á r  tagadhatatlan  együttérzéssel -  a faluról fölkerültek tuskó-ügyefogyottságát, 
gátlásaikat, kórossá vált tisztességérzetüket. Hogy az író  M ajoros Józsi p á rtján  van, az 
„ellenpólus”  ism eretében csöppet sem  meglepő. Ez a kívül csábos, belül férges nő a „ház
m ester-m entalitás” egyik első m egtestesítője a felszabadulás u táni irodalom ban -  am int a 
Rossz asszony is előrevetíti a m ai idők irodalm ának  egyik középponti problém áját: a „sodródás” , 
az élősdiség kispolgári erkölcsének és az alkotó m unka követelményeinek összeütközését. 
Igaz, V eres P é te r a problém át nem  o ldo tta  meg, csak kiterítette  -  de ennél tovább lényegé
ben m a sem  ju to ttu n k . A Rossz asszony két rem ekbe szabott alakjával, kihegyezett konfliktu
sával több  szem pontból is figyelemre m éltó m ű: az egyetlen városi tém a az írói ouvreben, 
egyszersmind messzihangzó nyitánya az 1956 u tán  kibontakozott, főleg a fiatal írók tevé
kenységét je llem ző  „morális aktiv izm usnak” .

A „rossz asszony” leleplezését 1956 u tá n  a „kelletlen lány” együttérző, m etaforikus jelentésű 
hősköltem énye követi. Tóth B orában, a  többiek közt elvesző, szerény, az életet inkább elszen
vedő, m in t form áló  asszony-alakban ism ét föltám ad a lirikus Veres Péter: a K elletlen lány
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kim ondatlanul is az írói em ber-ideáljának  igazolásául íródott. V annak, akiknek sorsa lehetet
lenné teszi a cselekvésben való önkifejtést, de az ilyen élet csak kívülről nézve hiábavaló . Belső 
igaza azon múlik, hogy viselője m ennyire sejti meg, m ennyire éli át a rá  m ért sorsot. Csak 
nyelvünk nem  ismeri a szenvedő igeragozást; szem léletünk annál inkább  otthonos a 
am a területein, melyeket nyelvünk nem , sorsunk annál inkább  kifejlesztett. A viselni, az 
állni tudás d rám ája m int m űvészi problém a, kezdettől fogva ott bujkál Veres Péterben; 
csak a mozgalom, a közvetlen történelm i feladatok vonták  el a figyelmét róla. M ost, a nyu- 
godtabb időkben, s érettebb gondolkozással, szembe néz vele. T óth  Bora áh ítja  a szerelmet, 
a gyermeket, a társas életet, tág ab b  értelem ben a v ilágban való részvételt. De nem  lehet 
kezdeményező, tiltja a szokás, tiltja alkata, helyzete, női szemérme. Elbukik a  nem  szebb, 
csak feltűnőbb, tetszetősebb húgával, egy vidéki K ellner Ibivel szemben: ő csak a „második 
asszony” lehet. Mások vig farsang ját neki kell lerobotolnia. A Kelletlen lány  története 
tragikus, de nem  pesszimista. T ó th  Bora boldog lesz, bárm ennyi baj, bán tás is éri, mert 
helyére kerül, élete kiteljesedik, term i, szövi azt a világot, am ely m ind tágulóbb  körökben 
fogja m agába az emberiséget. Férjét, fiát elveszíti, de á ldozata  nem  hiábavaló: egy példás 
élet, a nemes szenvedés em lékét hagyja az olvasóban. K ár, hogy a regény vége vázlatos. De a 
m aga elé tűzö tt célt sikerült elérnie: elm ondott valam it azok helyett, akik még ma sem 
tudnak megszólalni, akik m ellett elvágtatott a forradalom , pedig éppen értük kellene lennie.

A Tiszántúli történetek cím ű kötet leginkább m egragadó vonása, a P róbatételhez hasonlóan, 
a munka közvetlen, eleven ábrázolása. A kötet egyik legerőteljesebb írása, a Csatlós című 
hosszabb ciklus részeként szereplő Egy erős nap, jellem ző példa lehet. Cselekménye a legköz
napibb: egy balul végződött lucernahordás története, egy úri birtokon, hajnaltól nap
szálltáig. Hogy eközben halla tlan u l gazdag, a legkisebb árnyalatokig kidolgozott kép ra j
zolódik elénk a birtok szolganépének sajátos, hierarchikus viszonyairól, a b irtok urától 
egészen a pária  cigányokig, akiknek m indenkitől, még a többi megvetettől is csak megvetés 
lehet az osztályrészük -  ez m ég nem  újság, a kép m ár ism ert a régi Veres Péter-írásokból. 
A részletek azonban ú jabb , á ltalánosabb emberi ta r ta lm a t, m ai vonatkozást kapnak. ím e 
csak egy epizód: az öreg, m u n k áb a  rokkant napszám os igyekezete, hogy az ú r  szeme lá ttára  
bizonykodjon: bírja még, „m ert hiszen világéletében azzal az egy dologgal akarván  jó  ember 
lenni, am ije volt, a m unkaerejével, s azt bizony elhasználta erre-arra, más dolgára, és most 
annyi se m arad t belőle, hogy tisztességgel föladjon egy jó  villa szénát” . S most a gátoldalban 
kell helytállnia: „ha  helyből adogatná , még eldolgozhatik úgy-ahogy, de itt, a gát oldalán, 
az árokba zuhant lucernát kell fölszedegetnie, és m inden villával előbb fölkapaszkodnia a 
partra , s onnan föladni a szekérre” .

V illanásnyi kép, elenyésző terjedelm ű az egész íráshoz képest, mégis fö ltáru l belőle egy 
em beri sors, élethelyzet. Az űrrepülések, az elektronikus számológépek m eg m indenfajta 
okos m asinák időszakában persze prim itíven egyszerűnek tetszik az öreg Bessenyei küzdelme. 
De akinek kipillantása van  a m ai élet teljes szövetére, h am ar rájön, hogy em berek százezrei
nek, sőt millióinak -  ú r  nélkül is! -  ilyenfajta próba az osztályrésze, s lesz is még jóidéig. 
K i fognak esni az irodalom  érdeklődéséből, m ert á tte ttebb , bonyolultabb helyzetek is vannak, 
m ind nagyobb számmal? Ism ét ismeretlenségbe süllyed a közember, legyen az gyári „anyag- 
m ozgató” vagy termelőszövetkezeti „gyalogm unkás” ? N em , az effajta „hétköznap i” helyt
állás nem  tűnik el, átéli szorongattatását a két m űszakban dolgozó traktoros, a reumás 
derékkal palántázó idős asszony, de sorolhatnánk még ezer típust és élethelyzetet. T ú l tehát az 
időleges társadalm i és korjellem zésen, e kis epizód, m int az egész novella is, korán  túl világító 
értelm et nyer: a term észet erőivel -  akár a test m egrokkanásával, akár a közeledő eső fenye
getésével -  vívott lé tharc  hétköznapiságában is m agas rendű  etikáját, a m unka etikáját 
hirdeti. Az emberi erőfeszítés vagy kiszolgáltatottság látványa éppoly m egrendítő , ha az 
űrhajóst látjuk  vagy képzeljük el bonyolult m asinériájával a végtelen m indenségbe vetve, 
m int egy öreg, köszvényes napszám os, egy villa szénával, a meredek gát o ldalán, melynek 
koronája szám ára messzebb van, m int az Esthajnalcsillag az űr jövendő utasai előtt. 
A feladatban, teljesítm ényben óriási a különbség, de az erőfeszítés azonos. íg y  azonos -  vagy 
akár m agasabb -  lehet a szint is, ahová a lélek a küzdelem  során fölemelkedik. Hiszen az 
emberi teljességet -  az irodalom ban  legalább -  sohasem  a cél vagy feladat határozza meg 
önm agában, hanem a készültség és föladat aránya m éri. S tegyük hozzá, hogy itt nem a
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hely tá llás öncélú vagy keresett form áival van dolgunk, m int a m odern hőskultusz mély
h ű tö tt rom antikájában.

A Csatlós-ciklus másik kiem elkedő darabja a K i mit őriz, abból él: a szolgaság, a szolga- 
lelkűség félelmetes hitelű leleplezése, egy kis em beri közösség viselkedésének, az egyéni 
a k a ra t „felszívódásának” oknyom ozása: m int alakul ki végzetszerű erővel ap ró  kényszer- 
helyzetekből a lopás szegényember-erkölcse, m egállíthatatlan  kényszere, m in t lesz szükség
képpen  közösségi m agatartás, reflex  abból a tényből, hogy az u radalom ban  dolgozóknak 
sem közük nincs a m unkájukhoz, sem pedig méltó részük a haszonból. H a  az em ber n in
csen b eav a tv a  az ügybe, am it szolgál, hasztalan a szép szó, a fukarul vagy ak ár tékozlón 
osz togato tt előnyök, tilalm ak vagy  megtorlások: az ügy sosem lesz ügy a szám ára, legföl
jeb b  ü rü g y , hogy maga felé kaparhasson. E folyam at ösztönös, szövevényes autom atizm u
sát ta lán  m ég senki ilyen élesen föl nem  tárta . Veres P é te r életm űvében is kiem elkedő helyet 
foglal el ez az elbeszélés: egy közösség viselkedésének ilyen szemszögű vizsgálata az ösztönös 
im pulzusok  művészi m egjelenítése m inden bizonnyal a jövő irodalm ának is egyik közép
ponti fe lad a ta  lesz.

V eres P é te r nemzedéke m ost éli á t az írói sors m ásodik nagy válságát, m ikor m ár nem 
a kifejezés, az írói világ m egterem tése a tét, hanem  az alkotás m aradandósága a tovább
folyó id ő b en . Bizonyos, hogy ez a  válság -  amely voltaképp nem  az is íróé, hanem  a be
fogadó u tó k o ré  -  kikerülhetetlen. Az előzőekben megkíséreltük k im utatni azokat a szálakat, 
m o tívum okat, amelyek nem  is an n y ira  valamilyen irodalom történeti hely fémjelzései (az 
ilyen helyeket osztogatni: rosszabb és erkölcstelenebb dolog lenne, m int a m ennyei üdvös
séget k ra jcárokért vagy a ran y ak ért áru ln i), hanem  az ízlés viharos változásai közepeit is, 
az élő iro d a lo m  folytonosságának lehetséges, ható tényezői. Veres Péter ú jab b  műveiben 
is m inden  sor mögött ott buzog, m orajlik a céljainak újrafogalm azásával küzdő régi szen
vedély. E z a szenvedély -  ta lán  sikerült bizonyságot adn i róla -  nemcsak egy eleddig is
m eretlen  világot já r t á t m inden  részletében, de olyan morális tanúságtétellé sűrűsödött, 
am ely nélkülözhetetlen eleme m inden  jövendő kísérletnek, még ha külső jegyei egészen 
mások is lesznek.

M A R Ó T H Y  JÁ N O S

A z  élő politikai dal

Az élő p o litik a i dal betölti h iv a tásá t azzal, hogy felhangzik az angol bányászkocsm ákban, 
az olasz p o litik a i színpadokon, a m ad rid i m etróban, a párizsi m unkásnegyedekben, a nyugat
ném et békem eneteken, az am erikai Freedom Ride-okon. Éneklik  Ázsia, Afrika, Latin-A m erika 
szabadságért harcoló népei, és a szocialista világ, a kubai tömeggyűlésektől a p rága i ifjúsági 
kabarékon á t  a szovjet szűzföldek klubjaiig .

Az elmélet fe ladata  látszólag sokkal könnyebb: hiszen a m unka nehezét m aga a szóban- 
forgó m űvészet vállalta m agára , am ikor életképességét milliós tömegek gyakorlatában 
igazolta be. M égis, a gyakorlati tények helyes fölismerését m akacs előítéletek gátolják.

V együk közülük  a három  legfőbbet.
Az első sze rin t a népi művészet a hagyom ányos paraszti közösség fölbom lásával megszűnik. 

A nép közösségét a városban a „gyökérte len  tömeg” váltja föl, a  nép művészetét a giccs szorítja ki. 
A m unkásdal a  legjobb esetben a hagyom ányos paraszti népdalnak, a rosszabb és sokkal 
elterjedtebb esetekben viszont a giccsnek puszta „á tp o litiz á lt”  válfaja; „nem zetie tlen” , 
„féld ilettáns term ék”  stb.

A m ásodik szerint a ja zz  a kap ita lizm us bomlási term éke, a giccs egy válfaja (vagy „e llen 
kezőleg” : a  „m odern  kor ritm usának  a kifejezője” ).
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A harm adik  szerint a politikai dal ideje lejárt. V olt ugyan -  esetleg -  korábban egy szűkén 
körülhatárolt pozitív funkciója, de ma ezen rég túl vagyunk, és az emberek a p o litik a i dalt 
a hátuk közepébe sem kívánják.

Ezek az előítéletek zömmel a rom antikus an tikapita lizm us régen ism ert (b á r  még leg
újabban is, pl. W. Wiora nyugatném et kutató  á lta l m egfogalm azott) közhelyei. M égis gya
korta előfordul, hogy még m arxista mezben is tovább élnek. Ami annál kevésbé m eglepő, 
m inthogy valam ennyinek megvan a m aga igazságm agva. T ény, hogy a polgári giccs töm eg
hatása a polgárságénál lényegesen szélesebb körben érvényesül. (Bár azoknak  a polgári 
esztétáknak, akik a munkások körében élő művészettől em ia tt fintorognak, em lékezniük kellene 
rá , hogy voltaképp a saját szaguk válik szám ukra elviselhetetlenné. M ásutt vo lt alkalm am  
rám utatn i, hogy a legtriviálisabb polgári slágereknek és a legkifinom ultabb po lg ári egzisz
tencialista term ékeknek m egvannak a m aguk közös ta rta lm i vonásai.) Tény to v áb b á , hogy 
a dogm atikus szellem ben fogant ,,töm egdal” -irodalom  m inden  új darabja egy-egy ú jabb  érv 
volt, am ellyel a műfaj halálraítéltségét lehetett alátám asztan i.

V alójában mégis m indhárom  véleménycsoport e llen tétben  áll a tényekkel. V együk őket 
sorra.

*

A m unkásdal-népdal kérdéscsoport vizsgálatát m egkönnyíti, hogy éppen az u tó b b i évek
ben számos tudom ányos igényű kiadvány je len t meg világszerte, amelyek tá rgya  a munkás
dal, de am elyek ezen túl és ezzel összefüggésben a népdal kérdését is új m egvilágításba helyezik. 
Az alapvető szovjet kutatásokat (Druszkin, Gippiusz, Sirjajeva stb.) a szocialista országokban 
kritikai kiadások sora követte: a csehszlovák kezdeményezés (  Karbusickÿ-Pletka) fo lytatásaként 
a bolgároknál (Kaufmann), legújabban pedig a rom ánoknál (Cernea). Az N D K -b an  láttak  
napvilágot, Lömmel népszerű-tudom ányos sorozatán k ívül, Steinitz m ódszertanilag is alapvető 
m unkái. M ég feltűnőbb, hogy e tárgyban jelentős ku ta tási eredm ényeket te tte k  közzé a 
kapitalista országokban is: így az Egyesült Á llam okban (Greenway, sőt voltaképpen m ár a két 
Lomax), A ngliában (Lloyd), O laszországban (Liberovici, Leydi stb.), az N S Z K -ban  (Heil- 
fu rth ). N em  is beszélve most az olyan forráskutatásokról, amelyek a m unkásdal előtörté
netéről tá rtak  fel fontos adatokat (m int a X V III-X IX . századi angol m unkásdal-költészetről 
Nikoljukin és Kovalev, a hasonló francia előzményekről Broc hon).

M indebből először is az derül ki, hogy a m unkásdal egyes fontos rétegei nem csak a polgári 
kutatás e lő tt m aradtak  rejtve, hanem  a m unkásm ozgalom  egyes hivatalos k u ltu rá lis  irány
zataiban is sokáig háttérbe szorultak. Az a kategória, am elyet Steinitz „m unkás népdalnak”  
nevez, a szociáldem okrata him nusz- és indulóm űfajokkal szemben sokáig m egvete tt volt, 
és csak az első világháború  idején kibontakozó forradalm i fejlődés, a kom m unista  párt 
vezette osztályharc évei hozták meg „h ivatalos”  létjogosultságát. I tt  sem egyszerre: N ém et
országban pl. az ilyen típusú dalok a húszas évek közepéig még a kom m unista daloskönyvek
nek is csak a függelékébe tud tak  betörni. A m agyar ku ta tás meg éppen csak a legutóbbi 
éveken ásott le újból a „nem  hivatalos mozgalmi d a ln ak ”  ezekig a m élyben m a is tovább 
élő, folklorisztikus rétegeiig.

Az angol folklórt illetően Lloyd legújabb kutatásai nem csak azt b izonyíto tták  be, hogy 
a munkásosztály kulturális látóköre messze túlterjed a , ,bingo hall” -okon, to v áb b á , hogy a 
klasszikus angol folklorisztika nagyjai (Sharp és m ások), am ikor érdeklődésüket „ a  paraszti 
m últra korlátozták”  és „elkerü lték  az ipari je len t” , egyoldalú képet ad tak  az angol nép
művészetről, hanem  azt is, hogy ezzel éppen azt a m ozzanato t mellőzték, am ely  a folklór 
tegnapját mává és holnappá teszi. „B ár a népdaléneklés még ta rto tta  m agát a  v idéken , az új 
anyag keletkezése m indenképpen m egszűnt a falvakban a X IX . század közepére; az ipari 
munkások körében viszont továbbra is alkottak új dalokat sztrájkokról, bányaszerencsétlen
ségekről, üzem i balesetekről stb ., és ez legújabban friss lendületet vett, ném ileg  változott 
körülm ények közt.” 1

1 The Iron Muse. A Panorama o f Industrial Folk Song arr. by A . L. LLOYD. Topic R ecords 12T. London 
(1963?) Hanglem ez kisérő szövege.
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A m unkásosztálynak ez a folklorisztikus trad íció t folytató szerepe érthetővé válik, ha meg
gondoljuk, hogy a paraszti folklór bázisát alkotó közösség a kapitalista fejlődéssel megbomlik, 
a m un k áslé t közösségi form áit pedig ugyanez a fejlődés kovácsolja ki. Ezért to rkollhattak  bele 
pl. az an g o l bányászfolklórba m egszakítatlan folytonossággal azok a közösségi zenélési és 
zenei fo rm ák , amelyek az angol népélet „n em  tu lajdonosi ágán”  a pásztortó l a betyár
csavargón („ou tlaw ” ) és a m atrózon  át a m odern bérm unkásig a Morris Dance, a sea-chanly 
stb. fo rm á ib an  kiterm elődtek.

Persze n em  egyszerűen folytatásról van szó, h an em  gyökeres átalakításról is, amelynek a 
m unkásdal m ind  a paraszti, m ind  a kispolgári d a ltrad íc ió t aláveti. Steinitz variánsok tömegén 
át m u ta tja  k i, hogy egy ad o tt kispolgári népdaltípus a munkásm ozgalom  sodrába kerülve 
hogyan vetkezte  le fokozatosan eredeti szentim entális elemeit („ádáz ellenségek szörnyű 
harca” , e ltéved t golyó, síró szülők, az elesett k a to n á ra  sütő sápadt hold s tb .), hogyan alakí
totta á t  az  egyéni bensőség contra félelm es-kiism erhetetlen külvilág képletét olyan új képletté, 
ahol a „ k ü lv ilá g ’5 konkrét vonatkozásokkal telik m eg, az egyén léte pedig ehhez képest kap 
reális é r te lm e t, ú rrá  válva az addig  végzetszerűnek tűnő körülm ényeken.2 Hasonlóan 
m utatja  ki Druszkin azt az u ta t, am ely a jobbágyparasz ti „von tato tt énektől”  és a kispolgári 
„szívet tép ő  rom ánctól”  az orosz m unkásdal sajátos típusáiig  vezetett.3

A m u n k ásd a l útja nem  egyszerűen folklorisztikus ú t, hanem  folklór és hivatásos művészet 
találkozása a lak ítja  ki. Ezért a m unkásdal tipikus term ékei a kispolgári dalhoz képest fol- 
klorisztikusnak tűnnek (m ert variálódnak, m ert to v áb b  él bennük a népm űvészet folytonos- 
sági v o n a la ) , a paraszti folklór archaikusabb rétegeivel szemben viszont hivatásos-írásos- 
tudatos je lle g ü k  ötlik szembe. M ár a kapitalista tá rsadalom  nyomása a la tt hozzákezd tehát 
a m unkásku ltú ra  annak a történelm i feladatának a megvalósításához, hogy az osztály
tá rsada lm akban  létrejött kulturális szakadás sok évszázados örökségét felszám olja. Ennek a 
folyam atnak szükséges része, hogy a hivatásos k u ltú ra  kiszakadjon a m aga polgári előz
m ényeiből, és a proletariátus ku ltúrájává váljék; am in ek  persze a kapita lizm usban  sem a 
hivatásos m űvészet, sem a pro le tariá tus részéről nincs m eg távolról sem valam ennyi előfel
tétele. „ F ö n t”  a folyamat azzal kezdődik, hogy a h ivatásos művészek egy része kritikusan 
fordul szem be a polgári világképpel -  legyen az a „m agas kultúra”  izo lált polgárának, 
vagy a töm egku ltú ra  hamis illúziókban ringatózó kispolgárának a világképe. így  fordul 
ironikusan visszájára Hanns Eislernél a Schönberg Pierrot Lunaire-jénck m isztikus pátoszú ének
beszéde (p l. a Római kantátában, aho l a M ussolini R óm ájában terjengő titokzatos bűz 
eredete u tá n  nyom oznak — úúúnertröglich !); vagy m ásrészt a német kispolgári dalegyletek 
istent, h a z á t, erdei idillt m egéneklő jám bor lirizm usa (pl. Négy vegyeskar op. 13); végül a 
kapitalista szórakoztató zenei ip a r ábrándos egzotizm usa (Zsákolok balladája). Ez a „fön ti”  
vonal p á rh u z a m o t ad a „ len t”  töm egm éretekben végbem enő folyam athoz, am ely  ugyancsak 
a polgári v ilágkép kritikájára és tú lhaladására irán y u l. (Leegyszerűsítve: egy-egy Eisler- 
Brecht-áa\ egyszeri aktusként hozza létre azt, am i a  Leunaliednél m integy fél évszázados 
fo lyam atban, változatok tucatja in  á t m ent végbe.)

A p á rh u z a m  m ozzanata m ellett létrejön a közvetlen találkozás m ozzanata is: m ár olyan, 
viszonylag k o ra i esetekben, m in t a X V III-X IX . század  angol vagy francia tömegm űfaj- 
költészete. T artalm ilag-form ailag  m indenü tt szem beötlik az én-nek a mt-vel való fölváltása, 
a világ tu d a to s  birtokbevétele; a polgári realizmus h a tá ra it  lefelé (a „nyers”  realitás irányába) 
és fölfelé (az eszmei-művészi általánosítás irányába) egyszerre tágító tendencia ; egyben a 
lekerekített jam bikus-strofikus líra i dalszerűség széttörése, belső tagozása, aforisztikus töm ör
ségű és egym ással szakadatlanul kontrasztáló rövid ,,je lszó” -egységekre való  fölbontása. 
A sziléziai takácsok híres, 1844-ből szárm azó dala p é ld áu l olyan részm ozzanatokat is ta rta l
maz, am elyek  önm agukban naturalisztikusnak tű n n én ek , ha nem szőné á t az egészet a 
művészi-eszmei világkép totális egysége, amelyet e „n y ers”  részletek nem  gyöngítenek, hanem  
éppen erősítenek:

2W. S T E IN IT Z , Das Leunalied. Deutsches Jahrbuch für V olkskunde IV, 1958. 3. 1.-tól
3 M. D R U S Z K IN , Russzkaja revoljucionnaja pesznja, Moszkva, 1954.
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Valahol Európában (1946) — írta : Balázs Béla —
Rendezte: Radványi Géza Talpalatnyi fö ld  (1948) - Szabó Pál regénytrilógiájá

ból -  Rendezte: Bán Frigyes -  Szirtes Ádám,
M olnár Tibor



Simon Menyhért születése (1955) - ír ta : Déry Tibor 
Rendezte: Várkonyi Zoltán Körhinta (1956) -  Sarkadi Im re novellájából — 

R endezte: Fábri Zoltán -  Törőcsik M ari, Soós 
Im re



Oldás és kötés (1963) -  Lengyel József novellájából - 
Rendezte: Jancsó Miklós -A jtay  Andor, Latinovits 

Zoltán
Sodrásban (1964) -  írta  és rendezte: Gaál István



Angyalok földje  (1962) -  Kassák Lajos regényéből 
R endezte: Révész György -  Tolnay Klári

Nehéz emberek (1964) -  ír ta  és rendezte: 
Kovács András H eller László főmérnök



Was kümmert‘s euch, ob arme Leut1 
Kartoffeln kauen müssen, 
wenn ihr nur könnt zu jeder Zeit 
den besten Braten essen ?4

A jam bikus sor-ívek széttördelése néha oda vezet, hogy egyes versszakoknál szinte a 
Majakovszkij-féle írásm ód látszanék m ár k ívánatosabbnak:

Erbermen ?
H a !

ein schön Gefühl, 
euch Kannibalen ! 

fremde;
ein jeder kennt schon euer 
es ist der Armen 

Haut
und Hemde?

A verstörténetnek ez az „ellen-dalszerű”  vonala éppen a plebejusi, előproletár, m ajd 
pro letár irodalom ban tek in t vissza több évszázados m ú ltra , a X V I. századi angol Skelton 
,,ragged” (tépett) soraitól a  chartista költészeten á t egészen Majakovszkijig és József Attiláig. 
M agyarországon érdekes m ódon m ár az agrárszocialista m ozgalom ban van olyan meg
jelenési form ája is, am ely a szabad vers egy válfaja: az ún . „szocialista zsoltárok” .6 Példaként 
idézem, a nagyobb szemléiétesség kedvéért „M ajakovszkij-féle”  írásm óddal:

6. A szegény ember nem egyszer hal meg, 
de százszor.

7. Kincs kenyere,
földje,

fekhelye,
munkája.

8. Mert a fö ld ,
az istenadta fö ld  — 

kévés éké.
9 . S a  nép nyomorog, 

koplal,
szenved

és kivándorol.
10. Mert e hon neki nem hazája.
11. Csak mostohája.
12. Amit a fö ld  terem,

mi abból az övé?
13. Pedig az ő munkája.
14. Nehéz verejtékkel.
15. S meghal gyermeke.
16. Elzüllik leánya,

stb.
*

4 „M it törődtök ti vele, hogy a szegény embereknek -  K rum plit kell-e rágcsálniok -  ha ti viszont bár- 
mikor — a legjobb pecsenyét ehetitek?“

5 „K önyörü ld? (Ha!) Szép érzés, -  tőletek, kannibálok! idegen; — mindenki ismeri m ár célotokat; — ez 
a szegények bőre és inge.

6 Ezt az agrárszocialista „zso ltá r-iroda lm at (melynek példái a  Szabad Szó 1910-es évfolyamában jelen
tek meg) NAGY DEZSŐ legújabb kutatásai tárták  föl. (A magyar agrármozgalmak költészete, kézirat Bp. 
1964. 56-57. 1.)
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A m ásik problém akör a ja z z -szel kapcsolatos. A gyakori h iba itt e jelenség globális szem
léletében van  (akár a globális elu tasításban , akár pedig a globális igenlésben). A jazz  elő
tö rténete  teljesen világossá teszi, hogy ott még népi folyam atokról volt szó: m égpedig nem  
egyszerűen e tn ikai értelem ben (néger eredet stb .), hanem  a különböző eredetű (néger és 
•európai, nép i és hivatásos) zenekultúráknak a proletarizálódás talaján végbement szintéziséről.

A rövidség kedvéért ezt a szintézist az am erikai m unkásballada egy klasszikus példáján: 
a  John Henryn szemléltetem. A változatok  töm egében élő ballada hőse egy hatalm as erejű 
m unkás, aki kézicsákányával legyőzi az alagútépítkezéshez akkor beállíto tt gőzfúrót.

Ez a b a llad a , amely m ár a p ro le tá r  dalköltészet tipikus jegyeit m uta tja  föl („nyers”  
realitás és hyperbólikus felnagyítás szakadatlan egymásba já tszása stb.), három  útvonalon 
ju to tt el a „p rim itív ” , kollektív-variatív  zeneiség és a paraszti-polgári dalform a „da lo n  tú li”  
szintéziséhez: az ismétlővariáló néger m unkadal-form ulákból, az angol—skót népballadából 
és az eu rópa i ponyvaballadából.

H ogy a John Henry a legkülönbözőbb etn ikai eredetű proletariátus közös kincse le tt, 
m uta tják  a vele kapcsolatos változatos helyi legendaverziók is, amelyek szerint Jo h n  H enry  
rakodóm unkás volt a M issisippin, vagy pályam unkás A rkansasban, dokkm unkás Jam a icá 
ban, A lab am áb an  vagy M ichiganben stb. stb ., továbbá, hogy még messze A m erika hatá ra in  
túl is, n y u g a tra  Sanghájig, keletre pedig Londonig elterjedt. Az egyik változat záró  vers
szaka így szól errő l:8

Well, some said uh-he’s from England,
and some say he’s from Spain;
but-uh I  say he’s nothin but a Lou’s’ana man,
just a leader o f the steel-drivin’ gang, 0  Lordy !
Leader o f  the steel-drivin’gang.

Az am erika i m unkásballada a blueson á t a szűkebb értelem ben vett ja zzb e  torkollik. 
I tt kapcsolódik be a tőkés szórakoztató  ipar, és ettől kezdve m ár nem  lehet „ a  jazzrő l” , 
csupán a ja z z e n  belüli két alapvető á ram la tró l: egy népiről és egy „kom m erciálisról”  beszélni. 
Hogy a ja zz  elpolgáriasodása és á ru v á  válása a másik oldalon hogyan taszította vissza a leg
nagyobb nyom orba a korai népi jazz  legkiválóbb előadóm űvészeit, m iközben az édes 
(„sw eet” ) „p o lg á ri jazz”  üzletem berei milliomosokká váltak , a rra  nézve éppen Pernye 
András leg u tóbb  m egjelent ú ttö rő  m unkája tarta lm az beszédes adatokat.9

De ez csupán  a folyamat egyik o ldala . A másik oldalon a ballada, a blues közvetlenül 
beletorkollik  a m ár szervezett, ön tudatos munkásmozgalomba. A „pályam unkás blues” , „szén
rakodó blues”  típusától m ár csak egy lépés a szervezett union worker énekéig. É rdekes, hogy 
néhány  nagy  blues-énekes m aga is m egtette  ezt az u ta t, így az egyik legnagyobb: Lead 
Belly is, ak i N ew  Yorkban való letelepedése u tán  „egy sereg osztályharcos dallal egészítette ki 
r e p e r to á r j á t , í g y  a Bourgeois B lues-zal.10

Lawd, in the bourgeois town, hoo !
The bourgeois town.
I  got the bourgeois blues,
Gonna Spread the news all around.

8 A  John Henry-kérdés önmagában is terjedelmes szakirodalmát itt persze nincs mód idézni. így  csak 
megemlítem a vonatkozó kutatások szerzői közül G. B. Johnson, L. W. Chappell, A. L. Lloyd, A. Lomax és 
J .  Greenway nevét. A folklorisztikusan legprecízebb A. At. Dauer-féle lejegyzés nyomán: Der Jazz ,  Eisenach- 
Kassel 1958. D allam : 2241.; szöveg: 145. 1. — Ford.: „N o, néhányan azt mondják — uh —, hogy ő Angliá
ból való, -  És néhányan azt mondják, Spanyolországból való; -  De -  uh — én azt mondom, ő semmi 
más, m int egy Louisiana-i ember, -  Éppen egy acél- lendítő (értsd: csákányos) csapat vezetője, ó, U ram ! -  
Egy acéllendítő csapat vezetője.” -  Az „ u h ” felkiáltás a levegő erőteljes kilehelése, csákányozás közben. 
Lásd Steinbeck Érik a gyümölcsének megfelelő leírását.

9 Pernye A ., A ja zz .  Bp. 1964.
10 J , G. Greemvay, American Folksongs o f Protest, Philadelphia 1953. 115. 1. -  Ford .: „U ram , a burzsoá 

-városban, hej! — A burzsoá városban — Fakad belőlem a burzsoá kesergő, — Terjesztem a híreket m indenütt.”
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A népi folytonosságnak ez az irán y za ta  kiváló énekesek (Joe Hill, Josh White, Huddie 
Ledbetter, Woodie Guthrie, Pete Seeger stb .), együttesek (Almanacs, Weavers) és dalok egész 
töm egét term elte ki, a többszörösen folklorizálódott Casey Jenestől (am ely végső változatában 
a sztrájktörő m unkás kifigurázása) a  Sixteen Tonsig:

You load sixteen tons and what do you get ?
Another day older and deeper in debt.
Saint Peter, don’t you call me ’cause I  can’t go,
I  owe my soul to the company store.11

A tájékozatlan m agyar olvasó szám ára  ta lán  hihetetlennek tűn ik , milyen rendkívül széles 
lendü letet vett az Egyesült Á llam okban éppen a legutóbbi években és éppen a fiatalság körében 
is az a mozgalom , amely a kom m ercializált slágerzene ellen , az osztályharcos talajról fakadt 
népi kultúra műveléséért és p ropagálásáért folyik. T alán  nem  lenne kellően tekintélyes bizo
nyíték, ha példaként az am erikai töm egmozgalmak (pl. négerek polgárjogáért küzdő 
mozgalom) népszerű, „népi” és egyben „m ozgalm i”  je llegű  kiadványainak tekintélyes 
sorára hivatkoznék (pl. az Oak Publications sorozatára). Hogy i t t  nemcsak m ozgalm i, hanem  
egyben művészi értékek is kiterm elődtek , annak esetleg meggyőzőbb tanú ja  A. Lomax, a 
legnagyobb am erikai folkloristák egyike, aki így ír:

„N em  csoda . . . , ha a szórakoztató ipar á lta l foglyul e jte tt hallgatóság egy része a népdal 
felé fordul. Ezeknek a fiatal skifflereknek és banjo-pengetőknek elegük volt abból, hogy 
passzívan hallgassanak. A m aguk zenéjét akarják m űvelni. N éhányan  tudják , hogy veszélyes 
szám ukra, ha elégedetlenségüket politikai irányban fejezik ki, és így p illanatnyilag  őseik 
hangokba öntött panaszai szólaltatják  meg lázadó érzéseiket. M iu tán  azonosították m agukat 
hazájuk dem okratikus zenei trad íció ival, továbbm ennek és m egalkotják a saját időszerű 
dala ikat, és ezek közül a m odern balladák  közül néhány fölérhet a régi időtálló  erejével . . . 
Ez a m agányos, érdes, kem ény öklű zene igazi arcukat m u ta tja  meg. Csak ha játsszák, 
éneklik és m élyen elfogadják, leszünk képesek olyan művészi form ákat a lko tn i, amelyek 
egészében kifejezik, amik lenn i akarunk . M indaddig, am íg m últunknak  ezek a kulcsai 
rozsdásan és használatlanul hevernek , a régi sablonokat és féligazságokat fogjuk ismételni, 
édeskés és egyre felszínesebb m ezekben: comics-könyvekben, hanglem ezeken, filmeken és 
reklám okban; új legendák, új m űvészeti formák nem  fognak születn i, és tovább  játszadozunk 
m ajd, m int a gyerekek, az alkotóm űvészet napos elő terében.’512

A baloldali politikai szim pátiákkal a legkevésbé sem vádo lható  Le Figaro Littéraire pedig 
éppen e napokban (1964. nov. 2 6 -d e c . 2-es szám, 4. 1.) készített in terjú t Simon Copans „zene
tudóssal és professzorral” , az ú jab b  am erikai folklorisztika neves képviselőjével, könyve 
elkészülte alkalm ából. Copans i tt  kijelenti, hogy az új népdal hőse a szervezett munkás, 
hogy az utóbbi húsz évben a fiataloknál „ a  folklór rendkívüli m egújulása tapasztalható” , 
„ ö t  év óta tanú i vagyunk an n ak , hogy a jazz központjait folklorisztikus központok váltják 
föl” ; és itt régi dallam okra ak tuális  szövegek születnek, a Woody Guthrie-féle tradíció szelle
mében. Bob Dylan, aki a londoni Palladium ban telt házat vonzott, és aki „társadalm ilag  bal
oldali nézőpontot fejez ki” , kedvenc költői közt sorolja föl többek közt Brechtct és Jevtusenkot.

Az „am erikai népszerű k u ltú ráb an  ma tapasztalható népzene-újjászületés”  oly erőteljes, 
hogy hangja még a legtávolibb, legakadém ikusabb régiókig is elhatol.11 12 13

*

Ezzel egyben eljutottunk h arm ad ik  kérdéscsoportunkig: a ma ténylegesen élő politikai dal 
kérdéseiig.

11 Merle Travis 1947-ből származó dala, ameiy jóllehet -  Lomax szavaival -  „igazi népi költőtől származik”, 
mégis utat tört, népszerűsége révén, még a W urlitzerbe is. -  Ford.: „T izenhat tonnát rakodsz és mit kapsz? 
-  Egy nappal öregebb vagy és mélyebben az adósságban. -  Szent Péter, ne hívj, mert nem jöhetek: -  Lelkem- 
mel adós vagyok a vállalati üzletnek!

12 A. Lomax, The Folk Songs o f .KortIt America, London 1960. X X V III. 1.
13 Az idézőjelbe tett kifejezés pl. a Note.> c. zenetudományi bibliográfiai foiyóiratban olvasható (1963/64. 

tél-tavaszi szám, 2. sorozat X X I. köt. 1-2. szám 139. 1.j .

27



Az am erikai „baloldali népzenekultusz” , az elevenen ható  és még a W urlitzerbe is betörő 
po litika i dal ugyanis nem csak az t bizonyítja, hogy a m unkásdal egyáltalán művészileg ta rta l
mas, a nép i kultúra fo lyam atába beágyazódó és annak  egyetlen igazi folytatását képviselő 
jelenség , hanem  egyben az t is, hogy története ma sem záru lt le; ellenkezőleg, a politikai dal 
n ap ja in k b an  olyan föllendülését éli, am elyet nemcsak m aguk a töm egm ozgalm ak részvevői, 
hanem  a  tudományos és m űvészeti „szakm a” , sőt egyes kifejezetten jo b b o lda li sajtófórumok 
is fölism ernek. (M aguk ezek a m ozgalm ak persze szélesebbek a szűkén vett munkásm ozga
lom nál: részük van benne példáu l a  polgárjogi m ozgalm aknak, vagy akár olyan in tellek
tuális, esztétikai kiindulású törekvéseknek is, amelyek az ado tt kap ita lis ta  valóság feltételei 
közt szükségképpen baloldali színezetűvé válnak. M in t Lloyd írta  egy A m erikából keltezett 
levelében: az a benyom ása, m in th a  o tt a folklór valam ennyi professzora kom m unista 
lenne . . .)

M ég tanulságosabb, hogy ezek a törekvések nem  szűkülnek le A m erikára , hanem  világ
szerte érvényesülnek: így azokban  a nyugat-európai országokban is, am elyek az utóbbi 
években — az Egyesült Á llam okhoz hasonlóan — a „n ép i kapitalizm us” , a „ jó lé ti á llam ”  
jelszavaitó l visszhangzottak. Az am erikai típushoz E urópában  az angol irányzatok állnak 
legközelebb, ahol a m unkásdalnak messzire nyúló folklorisztikus trad íció ja  van, és ahol az 
am erikai zenekultúrával való kölcsönhatás — éppen plebejusi rétegekben — m ár a X V III. 
század ó ta  eleven (prim itív m etodizm us stb.). Századunk húszas éveiben a tömegesen 
elbocsáto tt és heves sztrájkharcokat vívó walesi bányászok olyan jazzband-ekben vitték 
tovább az eredeti im provizatív népi jazz hagyom ányát, amelyek a m ai Skiffle Groupok&t 
messze m egelőzték.

M aga Lloyd (aki nemcsak folklorista tudós, hanem  — a skót McCollhoz hasonlóan -  éne
kes és a népzene aktív p ropagáto ra  is) több helyen u ta l rá , hogy az A ngliában  ma új virág
zását élő p o litika i dal m ennyit köszönhet éppen a jazzen átszűrt folklorisztikus inspirációknak. 
Lloyd gyűjtéseinek jelentős része szárm azik egyébként éppen a legutóbbi évekből és fiatal 
m unkásoktól.

Más eu ró p a i országokban az új po litikai dal sokat köszönhet azoknak a művészi törekvé
seknek, am elyek a baloldali, a kom m unista pártokhoz legalábbis közel álló értelmiségi 
körökben m ás művészeti ágakban  is (film, irodalom , képzőművészet) a realizm us ú jjá
születéséhez vezettek (nem akarom  i t t  a leszűkítő és ta lán  félrevezető „neorealizm us”  
kifejezést használn i). így O laszországban a ,,Cantacronache” és más neveken futó dalmozgalom 
olyan alko tók tó l nyerte ösztönzését, m in t Calvino, Moravia, Guttuso, akik egyben a dalok 
szövegének költőiként és illusz trá to rkén t is közrem űködtek az alig több m int fél évtizedes 
új műfaj létrehozásában. S. Liberovici zenéje, Margót előadóm űvészete m áris olyan nép
szerűségre v itte  ezt a műfajt, hogy néhány  darabja ism ét és itt is be tö rt még a W urlitzer
repertoárba is, sőt a legnagyobb tőkés lemezkiadók is készítettek M argot-val felvételt, az 
énekes népszerűségét m int üzleti haszon forrását véve szám ításba.

Az olasz irányzatban  nagyobb teh á t a szerepe a tudatos alkotóm űvészetnek, m int a 
spontán folklorisztikus tradíciónak (bár. pl. Liberovici egyik legjobb d a la , az olasz paraszt 
nyom orát m egéneklő Terra e acqua népi költő versére született). Ez a helyzet a nyugatnémet 
politikai d a ln á l is, amely (hasonlóan Staudte, Hoffmann és mások filmjeihez) m indenekelőtt 
a Brecht-Eisler-ié\e szatirikus trad íció  folytatása. A költő-m űfordító Gerd Semmer és a köré 
töm örült zeneszerző- és előadógárda (Dieter Süverkriip és mások) főként a b rech ti „elidegenítő 
hatás” eszközeivel él, amikor leleplezi a m ai nyugatném et életben a fasizm us továbbélését, 
a „gazdasági csoda jóléti á llam ának”  tetszetős portálja  m ögött a könyörtelen kizsákmányolást 
és a háborús készülődést. A II. v ilág h áb o rú  h írhedtté vá lt da lá t: a Lili Marleent visszájára 
fordítva, az érzelm es daliamocska lágy hullám ain  ringatódzva festi meg a tömeghalál borzal
mas képét, am ely  egyszer m ár osztályrészül ju to tt H itler ka tonáinak , mégis: „gondolj rá , 
M arleene, nem sokára a fiad m asíroz m ajd  . . .”  És ahogyan a szentim entális d a l, a hazafias 
és vallásos h im nusz , a reklám sláger zenéje a visszájára fordul, úgy „ idegen ítik  el”  a versek 
a mai N yugat-N ém etország kedvelt je lszava it, bám ulatos bőségben vonu lta tva  fel a N yugat
ról, em berségről, jólétről, szabadságról, vallásról, nem zetről, szent családi kötelékekről 
kialakított sz tereo tip  frázisokat éppen akkor, am ikor az önzés, b ru talitás változatos eseteiről 
szólnak:
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Was sagen wir im Abendlande 3
Was sagen wir als Mensch und Christ ?u

— teszik föl ilyenkor a patetikus szónoki kérdést, hogy válaszként a „családi kötelék”  himnikus 
szenteltvizével öntsék le az „emberek és keresztények”  farkasfogaitól szétm arcangolt hullákat.

Az olasz vagy nyugatném et politikai d a l, ha nem  is szükebben „folklorisztikus” , alkalmas 
a rra , hogy behatoljon a tömegek m indennap i gyakorlatába. Az egyszerű form ájú , de egyben 
frappáns dalok széles körben terjednek az olasz választási harcokban éppúgy, m in t a nyugat
ném et húsvéti békem eneteken („ Jo b b  m a aktívnak lenni, m int holnap rad ióak tívnak” ), 
és ilyenkor a néhány fiatalból álló gitárkíséretes csoportok éppen olyan m egszokott látványt 
nyújtanak a felvonulásokon vagy a városok utcasarkain , m int nálunk a „g itá ro s  galerik” 
a nyári D una-parton  (csak éppen, hogy am azoknak valam ivel jobb  a repertoárjuk  . . .).

A politikai dal hasonló erejű új fellendülése tapasztalható  Spanyolországban. I t t  a tradíciók
nak és az illegalitás körülményeinek m egfelelően, ismét inkább a folklorisztikus o ldal dom inál. 
A m ár em lített olasz S. Liberovici, aki nem csak zeneszerző, hanem  kutató is, 1961-ben néhány 
társával „ tu ristakén t” , rejtett m ikrofonnal já r ta  be Spanyolországot, és m eglepően gazdag 
anyagot hozott felszínre.15 Hogy szem léltetésül egy legköznapibb példát idézzek: a m adridi 
földalatti vasúton velük egy kocsiban u tazo tt néhány  m unkás, akik azn ap  kap ták  meg 
sovány fizetésüket. E rre  a „ tém ára55 nyom ban da lt rögtönöztek. Ügy kezdődö tt, hogy a 
„sin pan, sin pan” („kenyér nélkül, kenyér nélkül” ) szavakból ritm ikusan ism ételgetett 
jelszót form áltak; a ritm ust még alá tám aszto tták  a kezük ügyébe eső zörgő szerszámokkal; 
m ajd egy érzelmes tenorhang elnyú jto tt hangon felkiáltott:

Y  trabajar !

(„És melózni kell!” ) M ajd összeállt két teljes strófa is:

San Antonio pa’ comer,
San Antonio pa’ cenar,
San Antonio pa’ cenar
Y  trabajar.

(Refrén: Sin pan , sin pan  stb., m ajd :)

Una gracia pa’ comer,
Una gracia pa’ cenar,
Una gracia pa’ cenar
Y  trabajar.16

(Refrén: Sin pan  . . .)

M egjegyzendő, hogy -  persze Spanyolországot kivéve — az új po litika i da l m indenütt, 
nemcsak a tömegm ozgalm ak gyakorlatában , hanem  tekintélyes m ennyiségű, legkülönfélébb 
típusú nyom tatványban (dalosfüzet, folyóirat stb.) és hanglem ezen is él.17 A kapitalista 
viszonyokkal já ró  nehézségeket tek in tve például bám ulatunkat kell, hogy kiváltsák az olasz 
publikációk, am elyek a tudom ányos kiadványoktól a folyóiratokon á t a dalosfüzetekig 
(m indenütt kitűnő grafikai illusztrációkkal!), a kis mikrolemezektől a nagy  lemezsorozatokig 
terjednek (ilyen nagy  lem ezsorozaton ad ták  ki legutóbb, precíz tudom ányos dokum entáció
val, az európai ellenállás dalait is!).

*

„M it szólunk mi, Nyugaton? -  M it szólunk mi, m int emberek és keresztények?”
15 Gyűjtése azóta lemezen és könyvben is megjelent, amivel nemcsak az olasz neofasiszták haragját vonta 

m agára (uszító röpcédulák, stúdiójainak széttörése stb.), hanem  az olasz bíróságét is: három  hónapi elzárásra 
ítélték. — Névtelen spanyol föladók viszont azóta is küldik neki a jobbnál jobb magnetofon-felvételeket.

15 „Szent A ntalt ebédre, -  Szent A ntalt vacsorára, -  Szent A ntalt vacsorára -  És melózni kell. (Refr.: 
Kenyér nélkül. . .) -  Egy malasztot ebédre, -  Egy malasztot vacsorára, -  Egy malasztot vacsorára -  És melózni 
kell. (Refr.: K enyér nélkül . . . ) ”

17 A már em lített tudományos kiadványokról persze nem is beszélve.
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E b b en  a futó áttekintésben néhány  kiragadott p é ld á t hoztam  csak föl. Nem  beszéltem a 
po litika i d a l olyan klasszikus és nálunk is közism ert egyéniségeiről, m in t az am erikai Paul 
Robeson, a  ném et Ernst Busch, a francia Yves Montand. N em  beszéltem továbbá Ázsia, Afrika, 
L atin -A m erika országairól, am elyeknek anyaga publikációkban máig sokkal kevésbé hozzá
férhető nálunk .

Sajátos kérdéscsoportot a lko tnak  a szocialista országok problém ái. A szovjet dal az első volt, 
ahol széles arcvonalon m ent végbe a népi alkotás és a hivatásos művészet történelm i je len tő 
ségű ta lá lkozása. Ezek a dalok  m ár régóta elterjedtek  az egész világon, és közülük néhány 
(m in t Alekszandrov Szent háborúja  vagy Jaharov -  Iszakovszkij egyes dalai, hogy a forradalom , 
a p o lg á rh áb o rú  és p artizán h arc  dala it ne is em lítsem ) m áris klasszikusként vonult be a 
műfaj tö rténetébe .

Ami a  magyar problém át ille ti, politikai da lirodalm unkat az húzhatná ki a jelenlegi 
kátyúból, h a  szakítanánk a következő, szokványos előítéletekkel:

— hogy a politikai dal egyenlő a kórusban énekelt m enetdalla l;
-  hogy ez a műfaj inkább  „kötelességszerű” , nem  rejt m agában  gazdagabb művészi lehető

ségeket.
Az „épülő-szépülő új v ilágunk”  stílusában még m a is keletkező dalocskák sajnos rosz- 

szabbak, m in th a  semmi sem lenne (ezek valószínűleg a R ádiónál is csak a tervteljesítéshez 
szükségesek).

A nnak ide jén  a szovjet da l új korszakát is az hozta  m eg a húszas-harm incas években, 
hogy egyes zeneszerzők és költők fölismerték: a legsokoldalúbb műfajokra van szükség, amelyek 
művészi igénnyel hatolnak be a mindennapok élm ényvilágába. A legújabb csehszlovákiai adatok 
azt b izonyítják , hogy ott az u tóbb i években m egélénkült a kis csoporttal vagy szólisztikusan 
is e lőadható  „politikai sanzonok”  irodalm a, és m ár eddig  is jóval nagyobb népszerűségre 
tett szert, m in t a „m enetkardal”  m űfaja. A kis énekes csoportok néhány éve futótűzszerűen 
terjedtek el a mi úttörőm ozgalm unkban is. (A kis csoportoknak a m unkásm ozgalom ban 
nem zetközileg messzire nyúló hagyom ánya van; elég, ha  it t  csak a húszas-harm incas évek 
német „ág it.-p ro p . csoportjaira55 utalok.)

M a M agyarországon a következő, máris meglevő adottságok egyesítésével lehetne ered
ményt e lérn i:

1. N éhány  éve, „U tca  éneke55 néven, fiatal zeneszerzők és költők egy csoportja kezdem é
nyezte n á lu n k  a politikai dal új m űfaját. Ez a csoport azó ta , kellő lehetőségek híján , szét- 
m állott.

2. K özben  az alig néhány  éves m agyar m unkásdalkutatás új anyagot tá r t föl; olyan 
dalokat, am elyek  némelyike m éltán  állítható  a Lomax-féle „kem ény öklű népdal55, a Lloyd- 
féle „h a rap ó s népdal” , folklorisztikus m unkásdal m ellé, am iben ők joggal lá tják  a népi 
kultúra jövő jé t.

3. Az iro d a lm i színpadok töm egm ozgalom m á vált fo rm ája műfajunk szám ára kitűnő 
lehetőségeket k ínálna .

4. Az országszerte elszaporodott am atőr ifjúsági jazzegyüttesek, sőt „g itáros galerik55 
részben ugyan  negatív tendenciákat, de részben a művészi öntevékenységre irányuló  pozitív 
igényeket is tükröznek (rögtönzési készség fejlesztése stb .). Az élő politikai dal e csoportok 
művészi tevékenységének fokozatosan új tarta lm at ad h a tn a .

A legfőbb ped ig , am it a „ K ritik a ”  fórum án hangozta tn i lehet: olyan irodalm i-zenei- 
művészi kollektívák összekovácsolása, amelyek a legkülönbözőbb komplex eszközöket (ide 
értve a sz ínpado t, vetítést, tánco t, sőt képzőművészetet is, vö. Guttuso !) használják föl egy 
közös cél: a tömeges elterjedésre, közvetlen tömeghatásra legalkalmasabb ,,kis formákban” történő 
eszmei-művészi felvilágosítás céljára.

Ilyen kom plex  együttm űködés eredm ényei voltak m ár Brecht-Eisler, Zaharov-Iszakovszkij 
klasszikus d a la i, nem  is beszélve p l. a m ai olaszokról. A költő m indenütt legalább olyan 
fontos, m in t a  zeneszerző.

Nem igaz, hogy ilyen m űfajra m a ne lenne igény. M agam , m in t kórustag, nap  m in t nap  
tapasztalhatom , hogy míg az „épülő-szépülő55 dalocskák m elle tt a közönség — joggal — 
elalszik, ugyanez a közönség frenetikus tapssal ju talm azza péld áu l József Attila—Vándor Sándor 
Mondd, mit érlelőét.
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M ai társadalm unkban bőséges tere  van még annak , hogy az em bereket az igazságról 
fölvilágosítsuk. Költőink közt vannak  is szép szám m al, akik ezt művészi erővel képesek is 
megcselekedni. V annak ilyen zeneszerzőink, lehetnének ilyen énekes előadóink is. Csak 
o tthont kellene szám ukra terem ten i, egyelőre talán  egy állandó  színpad, egy állandó előadói 
együttes form ájában.

„H arcos, lángoló szó kell m a, hogy lem arja lelkűnkről a nyárspolgári rozsdát!”  (Gorkij)

Állásfoglalás

Ö röm m el olvastam  H éra Z o ltán  cikkét a 
Népszabadság 1965. ja n u á r 10-i szám ában.

Jólesik lá tn i, hogy a realizm us-vitákat ez 
alkalom m al m arxista vitáknak tek in ti. Ö rü
lünk ennek a fordulatnak, m ert épp egy 
kerek esztendővel ezelőtt (N épszabadság, 
1964. ja n u á r  22.) a realizm us-kérdés meg
bolygatok a polgári „m odern izm us”  próká
torainak nevezte. M ert ha valaki — úgym ond -  
tagadja, vagy csak vitatja is a realizm ust, 
m enthetetlenül a kis- és nagypolgári szem
lélet ködeiben tévelyeg és a form alizm us és a 
dekadencia posványában ta lá lja  m agát. A 
szerző most rugalm asabb. Feltételezi, hogy 
m arxisták is vitatkozhatnak a  realizmus 
m ibenlétéről, lényegéről — teh á t kételkedhet
nek, b írá lhatnak  és gondolkodhatnak.

V élem ényünk megegyezik H éra  Z oltán
nak azzal a m egállapításával, hogy a művé
szet nem  azonos a tudom ányos megismerés
sel, hanem  „sajátos megismerés” , „művészi 
tükrözés” . Felhívjuk azonban a figyelmét 
a rra , hogy ezt a m arxisták eddig  is vallották. 
Viszont ma is akadnak olyan esztétikusok és 
kritikusok, akik szavakban elism erik ugyan 
a művészet „sajátos”  funkcióját, de közben a 
művészettől konkrét „ inform atív  ábrázolást”  
követelnek. Ez történt például a Fejes Endre 
Rozsdatemetője  körül tám adt v itáb an  is. Héra 
egy másik lényeges problém át is é rin t, am ikor 
szót em el azért, „hogy többé ne lehessen 
összekeverni a »realista stílust«  m agával a 
realizm ussal” . Ö rülök, hogy ebben a kérdés

N Y ÍR Ö  L A JO S

M iről és miért vitatkozunk ?

ben a szerző akceptálja a realizm us-vita 
egyik legfontosabb vívm ányát. így  elm ond
hatjuk , hogy ezzel a nézettel ha tározo ttan  
rokonszenvezünk. Azzal azonban továbbra 
is ki kell egészítenünk m egállapításait, hogy 
am ikor a szocialista művészetről beszélünk,, 
nem  az , ,á lta láb an  vett”  realizm usról van 
szó, hanem  ragaszkodunk a szocialista realiz
mus fogalmához. Bár sajnáljuk, nem  tehetünk  
róla, hogy ez a „m erev”  szétválasztás né
mely kritikusnak és esztétikusnak nincsen 
ínyére.

H éra Z oltán  összefoglalójának utolsó be
kezdésében m egállapítja , hogy „nem  ritkán 
ingerült ezeknek az irodalm i polém iáknak 
a hang ja” . Ezt senki sem cáfolhatja. Ám ha 
az olvasó, a cikk szerint egymással szem ben
álló realizmus-felfogásokat teszi m érlegre, 
alighanem  m egkérdezi: vajon az egész polé
mia nem csak „sok hűhó sem m iért” ? A realiz
mus-koncepciók Héra-féle felvázolása ugyan
is inkább  valam ilyen m enüettbe hajló szó
csatát, m intsem  igazi vitát sejtet. H éra 
m egállapítja , hogy a marxista esztétikusok 
körében három  álláspont alakult ki a realiz
mussal kapcsolatban. Vélem ényünk szerint 
a szerzőnek nem  sikerült m egragadnia a 
vita leglényegesebb problém áit. S ta lán  épp  
azért nem  tu d o tt lehatoln i a problém ák 
gyökeréig, m ert nem  vette figyelembe a v ita
cikkek szenvedélyes (sőt bizonyos esetekben 
valóban ingerü lt) hangját kiváltó igazi ind í
tékokat. A különböző realizmus-felfogások
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ism ertetésében  számos ellentm ondást és pon 
ta tla n sá g o t fedezhetünk fel. íg y  például 
H éra  in te rp re tá lá sa  szerint az első koncepció 
a rea lizm u st stílusnak fogja félj am elyet 
„m ű v e lő i ha ladó j vagy éppen forradalm i esz
m éiknek  a kifejezésére használnak” . Egy
ú tta l ö n m ag án ak  ellentm ondva m egállapítja , 
hogy „gyenge elm élet”  ez, m ert „ a  felszínen 
kezdi, s am ik o r az t m ondja, hogy elem ez, 
fe ltár, m élyre akkor sem ha to l, az ízlésválto
zások okait tanulm ányozza csak.”  A másik 
á llá sp o n t, a kom m entátor szerin t, a realiz
m ust nem  tek in ti stílusnak, hanem  irodalmi 
irányzatnak. Ü gy véli, hogy a realizm us „az  
iro da lom nak  régi, századokon áthúzódó tö 
rekvése”  a valóság m egragadására. M eg
tud juk , hogy ezen elmélet hívei a „stílust 
ille tően  a  realizm us összefoglaló jellegét 
in k áb b  csak em lítik” , de ez a realizm us 
egyszersm ind — ismét egy ellentm ondás! — 
„ a  régen vo lt stílusoknak és a különféle szélső 
stílusirányzatok  részeredm ényeinek összefog
la lásá t, m in t irodalm i irányzat, harcokban 
éri el, s e h a rc  során nemcsak eszmék ütköz
nek  össze, han em  ízlésformák és stílusok i s / 5 
V agyis stílusként (még ha „összefoglaló je l
legű”  is ez a stílus) szemben áll más stílusok
kal, stílusirányzatokkal. M eddő dolognak 
bizonyul te h á t az eddig em lített két realiz
m us-elm élet összevetése: nem  látjuk  azokat 
az elvi különbségeket, melyek a lap ján  ez a 
két felfogás k izárná  egymást, illetve egym ás
sal e llen té tben  volna.

A h a rm ad ik  realizm us-koncepció a szálló
igévé v á lt parttalan realizmus. M eglepetésünkre 
e nézet képviselői azt hangoztatnák  — H éra 
szerin t —, hogy a realizmus egyenlő a tehe t
séggel, „ a k i tehetséges, az úgyis realista” . 
G arau d y  a realizm ust nem  a tehetséggel azo
nosítja, h an em  — m int m ár ko rábban  kifej
te ttü k  — egyenlőségjelet tesz a realizm us és a 
m űvészet közé (lásd: K ritika, 1963. 4. sz.). 
Ez a m egállap ításunk  term észetesen csak 
utalásszerűén jellem ezheti G araudy gondolat- 
gazdag  m űvészetszem léletét, de legalább 
megfelel e művészetszemlélet lényegének. 
V élem ényünk szerin t Héra Z oltán  nem  érti 
pontosan  G arau d y  totalitás-felfogását sem. 
A francia  esztétikus nem  szűkíti le a to ta litást, 
illetve ahogyan  H éra m ondja, a „m űvészet 
teljességét”  a 19. század m űvészetére, hanem  
kategorikusan kijelenti — vélem ényünk szerint 
helyesen —, hogy a totalitás filozófiai, nem  
ped ig  m űvészi kategória. (G araudy: D 5un 
réalism e sans rivage, Paris 245.)

A „p a rtta lan  realizm us”  állítólagos elve 
még az is, hogy a m űalkotás „nem  meg
ismerés, hanem  terem tés, egy, a valónál iga- 
zabb  világ m egalkotása55. H a G araudy ilyes
m it vallana, vajon m arxista esztétikusnak 
tekinthetnénk továbbra is? H iába  forgatom, 
faggatom  G araudy könyvét, az it t  bem utato tt 
és így m egfogalm azott elveket sehol sem talá
lom  benne.

V ajon valóban ezek az irányzatok állnak 
egymással szem ben a realizm us-vitában? 
Sajnos H éra ism ertetéséből egyáltalán nem 
derü l ki, m iért, m ilyen kérdésekben ütköztek 
össze a ténylegesen különböző realizm us
felfogások. Ami pedig az á lta la  egyedül he
lyesnek tarto tt realizm us-elm életet illeti, az
zal sincs m inden rendben . C ikkében olvas
hatjuk , hogy „ a  baj nem  ezzel az elm élettel 
vo lt”  — m egjegyezzük: a negyvenes évek vé
gén és az ötvenes évek elején ír t tanulm ányok
ban  olvasható elm életről van szó ! - ,  „hanem  
azzal a gyakorlatta l, am ely nem  engedte 
m eg, hogy a tudom ányosan m egalapozott 
esztétikai igazságok csakugyan érvényre ju s
sanak, s am ely a lényegében helyes marxista 
elm élet a la tt egy vulgáris álelm életet alakí
to tt ki, egy rossz elképzelést a realizm usról és 
a szocialista realizm usról” . Ü gy látszik a 
realizm us-vita valóban szánalm as já ték  csu
p án , ha a tudom ányosan m egalapozott elmé
le tte l semmi baj sem volt, csupán a gyakor
la tta l, s elegendő a vulgáris álelm életet és a 
„rossz elképzelést55 e ltávolítan i ahhoz, hogy 
m éltó helyére em eljük a m ár korábban 
kidolgozott, kikristályosodott igaz elméletet. 
Sajnáljuk, hogy H éra  nem  vette  a fáradságot 
s nem  vázolta fel pontosan  ezt az igaz és 
változatlanul érvényes realizm us-elm életet, s 
nem  világított rá  a „rossz elképzelések55, az 
„álelm életek55 lényegére. M indenképpen meg
állap ítha tjuk , hogy H éra  ism ertetése és 
kom m entálása had ilábon  á ll a tudományos 
precizitással.

M egpróbáljuk néhány  szóval m egvilágí
tan i a vita igazi okait, s egyszersmind azt is, 
m iért oly hevesek és szenvedélyesek ezek a 
lényegében pozitív, előrevivő eszmecserék.

M indenekelőtt nem  m ellékes tény, hogy a 
m a zajló realizm us-viták a SZ K P X X . kong
resszusa u tán  kezdődtek. A személyi kultusz 
felszám olása, a dogm atizm us és a revizioniz- 
mus elleni küzdelem  során  bontakoztak ki. 
(Sem m i kétségünk sincs az irá n t, hogy m ind
ezt H éra Zoltán is tu d ja , hiszen ő szerkesz
te tte  azokat a gyűjtem ényeket, amelyek a
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szovjet realizm us-viták korábbi állom ásairól 
tá jékozta ttak . M ostani írásából azonban, úgy  
véljük, éppen ez az igen lényeges m ozzanat 
sikkad el. Ö  most holmi stílus-vitáknak, ille tve  
a realizm ust a tehetséggel azonosító nézetek 
nek tu la jdon ít döntő fontosságot. H é ra  is 
tu d ja , hogy a személyi kultusz és a dogm atiz- 
m us m élyen á thato tta  az élet valam ennyi 
te rü le té t. Ez alól nem  volt kivétel az esztétika 
és az irodalom tudom ány sem. Tévesek azok 
a nézetek , melyek szerin t a személyi ku ltusz 
csak a gyakorlatot befolyásolta. A szem élyi 
kultusznak  sajátos ideológiai bázisa is volt. 
Az akkor forgalom ban levő káros elm életek  
sem csupán időleges eltévelyedések és vu lga- 
rizálások. Az SZKP X X . kongresszusának, 
és n á lu n k  az M SZM P V III. kongresszusának 
egyik legfőbb vívm ánya a gyakorlat és az 
elm élet egységének visszaállítása. Ez nem  
je le n ti azt, m intha az elmélet te rén  nem  
le ttek  volna a személyi kultusz időszakában, 
a személyi kultusz ellenére fontos, m áig  is 
érvényes eredmények. Azt azonban ta g a d 
ju k , hogy akkor az elm életi kérdéseket ille tően  
m inden  rendben volt, s csupán a gyak o rla t
b an  voltak hibák. S így volt ez az esz té tiká
b an  és az irodalom tudom ányban is.

M a m ár m indenki elismeri, hogy a  X X . 
kongresszus szelleme valam ennyi tudom ányra  
felszabadítóan h a to tt, a tá rsadalom tudom á
nyokra és a term észettudom ányokra egy
a rá n t. Az irodalom tudom ány ú jabb  fejlődé
sét csak ennek a politikai és szellemi m ozgás
n ak  egészéből érthetjük  meg. I t t  sem 
különíthetjük el az irodalom tudom ányt a 
társadalm i tudat m ás formáitól. íg y  például 
a m arxista filozófiában az alap és felépítm ény 
sz tá lin i koncepciójának bírálata, vagy  a  lenini 
visszatükrözés-elmélet vulgáris leegyszerűsí
tésének felszámolása pozitívan h a to tt  a m ű
vészetelm élet fejlődésére is. Történészeink 
v itá i a nemzeti kérdésről a művészet nem zeti 
és nemzetközi sajátosságainak d ia lek tiká já t 
v ilág íto tták  meg. A pszichológiát a  személyi 
kultusz képviselői merőben burzsoá tudo
m ánynak  tekintették. A pszichológiai k u ta tá 
sok „rehabilitá lása”  minden b izonnyal te r
m ékenyítőén fog hatn i az irod a lo m tu d o 
m ányra  és az esztétikára is. A k ibernetiká t 
szin tén  burzsoá, idealista tudom ánynak  tekin
te tték  egy időben. M a m ár a mi táb o ru n k b an  
is vannak kiváló kibernetikusok, s a  kiberne
tika , s főleg annak  filozófiai vonatkozásai 
h a tn ak  a művészetelmélet fejlődésére is.

Az irodalom tudom ány te rü le tén , a művé

szet életében tapasztalható  fellendülést tehát 
a X X . kongresszust követő nagyarányú  szel
lemi megújulás szerves részének kell tekin
tenünk. S csak a X X . kongresszust követő 
ideológiai harcok belső indítékainak mélyre
ható feltárása a lap ján  tudjuk m egérteni az 
irodalom tudom ány problém áit is.

Melyek teh á t azok a kérdések, am elyek a 
művészetben és az irodalom tudom ányban, 
illetve az esztétikában napirendre kerültek?

Mélységes tévedés lenne azt h innünk , hogy 
a marxista esztétika fő gondját „ a  realizm us 
értelmezése”  képezné. A realizm us problé
m áján túl töm egével kerültek elő olyan kér
dések, m elyeket az irodalom elm életnek, s 
általában az irodalom tudom ánynak meg kell 
oldania. Egym ástól eltérő, de egyként m ar
xista igényű nézetek vannak a művészi tük
rözés specifikum áról, az irodalom  társadalm i 
funkciójáról, a művész tudatosságáról, a 
hagyom ány és újítás dialektikájáról, a stílus 
és az irodalm i m ódszer viszonyáról, és így 
tovább. M indennél nagyobb figyelmet érde
melnek azok a törekvések, am elyek mai éle
tünk bonyolult jelenségeinek korszerű művé
szi visszatükrözésére irányulnak. M iért éppen 
a realizmus kérdése vetődött fel ekkora súly- 
lyal? A zért, m ert ebben sűrűsödtek össze a 
vulgáris m űvészetelm élet legfőbb ellentm on
dásai. Az itt  uralkodó fogalmi — és eszmei -  
zavar m egszüntetése nélkül az egyéb problé
m ákat sem lehet tisztázni. A fogalmi zavar 
egyik oka az a realizm us-centrikus szemlélet, 
amely az elm itizált realizm us-fogalm at érték
mérővé, m i több , merev m ércévé változtatta , 
s a realizm usra történő hivatkozással lénye
gében a m últ századi polgári realizmus 
művészi elveit kanonizálta. A realizmus
centrikus szem lélet a m űvészettörténet egy
oldalú, téves értékeléséhez vezetett. Realiz
muson sokan valamiféle m aterialisztikus 
nézőpontot p róbáltak  érteni, s ezt lényegében 
a fantáziával, az ihlettel és a jogos művészi 
újítással is szem beállították. M ost azonban 
bennünket a kérdésnek nem  ez az oldala 
érdekel. N em  a régm últ századok, hanem  a 
huszadik század művészete, s különösképpen 
a szocialista realizm us megítélése a realizmus- 
centrizm us alap ján . A realizm us-centrikus 
szem lélet, noha azonosítja a realizm ust a 
művészi visszatükrözéssel, végső fokon a múlt 
századi polgári realizm us esztétikai norm ái
val teszi egyértelm űvé. A realizm usnak ez a 
stílustipológiai norm ája azt je len te tte , hogy 
am i ebbe a kategóriába nem  fért bele, az
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natu ra lizm u s, dekadencia és formalizmus. 
Felesleges bizonygatnunk, hogy ez a művé
szeti elv  nem  a szocialista tá rsad a lo m  gyakor
la tá b ó l születő művészet törvényszerűségein 
a la p u lt . Sőt el is hom ályosította a  szocialista 
rea lizm us osztálytartalm át, és elködösítette 
a szocialista művészet időszerű  feladatait. 
A realizm us-vitában ezen v an  a fő hangsúly. 
A realizm us értelmezésében nem egyszer ta lá l
koztak  a dogmatikus és a rev izion ista  törekvé
sek. E zért vált elkerülhetetlenné a realizmus- 
an tirea lizm u s koncepció, ille tve  a lukácsi 
nagyrealizm us-elm élet b írá la ta . E zért tekin
te ttü k  első feladatunknak az t, hogy meg
különböztessük a szocialista realizm us fogal
m át az elm isztifikált, általános, „ö rö k ”  realiz
m usétó l, am ely a művészet m ai gyakorlatát 
m in d u n ta la n  a m últ század stílushagyom á
nyai a la p já n  orientálta. íg y  m á r érthetjük, 
m iért vo ltak  olyan élesek a realizm us körüli 
v iták . Fontos kérdések forogtak kockán, s a 
v ita  lényege nem  az volt, vajon  a realizm us 
stílus-e, irodalm i irányzat-e, vagy  irodalm i 
m ódszer — olykor e kérdések m ögött általános 
tá rsad a lm i, politikai nézetkülönbségek rejtez
tek.

A realizm us-vita egyik legfőbb érdeme, 
hogy az őket megillető súllyal ve te tte  fel a 
m űvészet korszerűségének kérdéseit, megvilá
g íto tta  a  szocialista realista m űvészet konkrét 
viszonyát a je len  társadalm ához, s megkísérel
te v isszaállítan i a tartalom  és fo rm a d ialekti
kus egységét. Hiszen axiom atikusnak  kell 
tek in ten ü n k  azt a tényt, hogy az új valóság, 
a szocializm ust építő em ber világszem lélete, 
é le tideálja , érzelmi világa új ta r ta lm a t hozott 
a m űvészetbe, melynek kifejezése, művészi 
m egjelenítése új módszereket, új fo rm ai esz
közöket követel.

É ppen  ezért a szocialista realizm us nem  a 
m últ század i realizmus folytatása, nem  csu
pán a realizm usnak  egyik válfaja. Ú j m űvé
szet ez, új tartalom m al és új esztétikai nor
m ákkal. S az új kibontakozása m ind ig  harcot 
vált ki, az új és a régi nézetek, ízlésítéletek 
e lkerü lhete tlenü l megütköznek egymással, 
így  volt ez nem csak nálunk, hanem  a Szovjet
unióban és más szocialista országokban is. 
Ki ne em lékeznék a Szállnak a darvak, a 
Negyvenegyedik, a Tiszta égbolt, a Ballada a 
katonáról c ím ű  filmek kritikai fo gad ta tására?  
Nem kevés bizonytalansággal, sőt b iza lm at
lansággal fogadták  sokan a szovjet líra  új 
hu llám át, Voznyeszenszkijt, Rozsgyesztven- 
szkijt, Jev tu sen k ó t, Vinokurovot és a  tö bb ie 

ket. Szolzsenyicin m arkáns kisregényének 
értelm ezései is m u ta tják , hogy az esztétikai 
kérdések mélyén m indig  társadalm i, politikai 
nézetek rejlenek. Csehszlovákiában, Lengyel- 
országban, B ulgáriában és más szocialista 
országokban is v iták  folynak. Természetesen 
nálunk  is. Em lékszünk a Tüztánc című a n to 
lógia körüli v itára . V oltak , akik m eglátták 
a költem ényekben egy új művészeti m aga
tartás csíráit, voltak azonban olyanok is, 
akik ezeket a próbálkozásokat a „m odernista”  
jelzővel illették és a század eleji izmusok 
rem iniszcenciáját lá tták  bennük. Fejes E ndre 
nagysikerű kisregényét sokan szintén heves 
ellenkezéssel fogadták. D arvas József Részeg 
eső, Sán ta  Ferenc Húsz óra, Cseres T ibor 
Hideg napok cím ű m űve m ár sokkal kedvezőbb 
kritikai légkörben je len h e te tt meg, s ebben 
m ár a realizm us-vita hazai kibontakozásának 
is része volt. A kritika e m űvek megítélésében 
m ár nem  a priori elvekből in d u lt ki, nem sémák 
a lap ján  m érlegelt, hanem  igyekezett a művé
szet és a valóság eleven kölcsönhatását meg
ragadva feltárn i a bennük megjelenő új 
művészi vonásokat.

S van i t t  egy m ásik problém a is. Sokkal 
súlyosabb, m int első p illan tásra  vélnénk. Az 
olvasó töm egek, a filmek és színdarabok 
nézőinek ízléséről van szó. Ideje elgondolkod
nunk azon, mi az oka, hogy olyan szocialista 
realista  filmalkotások, m in t a  Párbeszéd, a 
Sodrásban és a Nehéz emberek nem  von
zanak  akkora közönséget, m in t például a 
M ici néni két élete. Nincs m eg bennük az, 
am i az em bereket közvetlenül érdekli? Nem 
elég értékesek ezek a filmek?

N api kritikánk jó  része úgy látszik nem 
hajlandó ezzel a ténnyel szem benézni. Félünk 
kim ondani, hogy ilyen esetekben a tömegeket 
kell felem elni a m űvészethez, s nem  a művé
szetet kell igénytelen, szentim entális nívóra 
kényszeríteni. Nem szabad lebecsülni az egy
szerű em berek esztétikai fogékonyságát, de 
ezt a fogékonyságot megfelelő irányba kell 
fejleszteni. M űvelődési forradalm unk egyik 
legfontosabb feladata m a éppen a kispolgári 
ízlés és szem lélet elleni küzdelem . Ezt m ár el 
is kezdtük, s jellem ző, kik p róbáltak  gáncsos- 
kodni: a londoni Irodalmi Újság rosszallóan 
állap ítja  m eg, hogy „ a  K ritik a  eddig meg
je len t szám ainak középpontjába így került 
a kispolgárság és a kispolgári ízlés ellen 
ind íto tt »offenzíva«”  (1964. jún ius 15.).
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Erről van szó tehát, s nem  elvont elm életi 
kérdésekről. E rről van szó akkor is, am ikor a 
realizm usról vitatkozunk. Az elm életi tisztá
zás ezeknek a gyakorlati feladatoknak a meg
oldását segíti. S a tisztázást m egnehezíti, ha 
valaki a szocialista realizm ust egy általános, 
elvont, örökre adott realizm ussal mossa össze. 
Kérdésfeltevésünk nem  új : Gorkij a m aga ide
jében szintén elhatárolta  a szocialista realiz
must a kritikai realizmustól. H elyesen hang
súlyozták a különbséget mások is. Például a 
Társadalmi Szemle egy korábbi szám ában: 
„  . . . A szocialista realizm us a polgári művé
szet klasszikus áram lataihoz képest is gyöke
resen új művészet, am elynek nagyobb művé
szi lehetőségeit a szocializmus m agasabb 
rendű társadalm a és hum anizm usa terem ti 
meg” (Szigeti József: Művészi alkotás és pár
tosság Lukács György esztétikájában. T ársadalm i 
Szemle, 1958. 7-8. sz. 60.). U gyanebben a 
cikkben Szigeti József a realizm ussal kapcso

la tb an  igen jelentős m egállapításokat tett: 
, ,Lukács és tanítványai 1956-os irodalm i 
program ja  -  tendenciájában felelevenítése a 
nagyrealizm us Lukács álta l képviselt elvének. 
A nnak  az elvének, am ely osztályszem pont
ból — m int az irodalm i v ita  k im u ta tta  -  
sem m iképpen sem tekinthető  m ásnak, m int 
po lgárinak55 (Uo. 57.). S ajnálatos, hogy 
Szigeti József nem fejlesztette tovább ezt 
az állásfoglalását, m ert akkor vitáinkban 
nem  kellett volna fölösleges k itérőket ten
nünk.

C ikkem  elején azt írtam , örülök H éra  Írásá
nak. M a álláspontunk sokkal közelebb van 
egym áshoz, m int egy esztendővel ezelőtt. 
A realizm us-vita eddigi eredm ényeinek össze
gezése egyben kiindulópont a szocialista 
m űvészet legfontosabb kérdéseinek felvetésé
hez és m egoldásához. Ez a fe ladat meg
kívánja a marxista esztétikusok és kritikusok 
együttes erőfeszítését.

„Minden szellemi mozgalomból csak jó következhelik, a fiatal írókéból sem különben. Hogy összetörik 
az eddigi tekintélyeket? Csak a hamis tekintélyeket törhetik össze. Hogy végiggázolnak a mostani művészeti 
formákon ? Az ördög vigye azokat a formákat, hadd gázoljanak. Ehhez végre született joguk van. Nem lehet 
telekjegyzökönyvileg bekebelezni rájuk a régi formákat. Új talentumok kétségkívül legázolhatnak régi formá
kat, s újakat hozhatnak be, de új formák nem gázolhatnak le régi talentumokat. Új szuverének a maguk képét 
verik rá a folyó pénzekre, de a régi szuverének aranyaival szemben ezek is csak akkor érnek annyit, ha annyit 
nyomnak.”

M IK S Z Á T H  K Á L M Á N
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Hagyomány

BEÉR JÁ N O S

Visszaemlékezem: Gellen Andor Endrére

í .

M indketten óbudaiak voltunk. Ez m agyarázza, hogy m indenképpen találkoznunk kellett. M ár csak azért 
is, mert m indketten szenvedélyesen tiszteltük az irodalm at. És nagyon komolyan vettük. A kkoriban magam 
ugyancsak szorgalmasan írtam . A korszellemnek megfelelően: kötetlen formájú verseket. M int ahogy akko
riban, szinte m inden rendesebb fiatalember törvényszerűen keresztül ment ezen korszakon. De annyira 
józan m arad tam , hogy tudtam : ezek a versek bizony nem  az örökkévalóságnak készülnek. Azt is tudtam  
viszont m ár akkor, hogy barátom : Gelléri Andor Endre igazi író. És erre nagyon büszke voltam . A rra is, 
hogy láthatólag fontos volt szám ára az én véleményem. (M ost m ár tudom , hogy minden olvasó véleménye 
fontos volt szám ára.) Különösen a prózája tetszett. Sokat vitatkoztunk. Fiatalságomból akkor tellett annyi 
bátorság, hogy ítélni mertem prózájának, verseinek értékeiről, hibáiról.

Gyermekismeretségünk 1921-1922-ben mélyült barátsággá. Egy évvel volt nálam  fiatalabb: 1906. m árciu
sában született. E rre  pontosan emlékszem, m ert gyakorta m ondotta, hogy idősebb vagyok nála, de csak alig.

2.

Barátságunk m indvégig őszinte volt. K ibírta az idők m úlását. Szívesen voltunk együtt. K ét fiatalem ber 
készült betörni az életbe. Nagy „ É ” betűvel írva. Nagyon szerettük egymást és bíztunk egymásban. H ittünk 
egymásnak.

Találkozásaink az 1923-1929 közötti években voltak a legsűrűbbek. Főleg sétálni jártunk . K itartóan 
róttuk az utcákat. Ebben még a  szemerkélő eső sem zavart meg bennünket. Legfeljebb átm enetileg beáll
tunk egy-egy kapu alá. H a tehettük elmentünk a híres óbudai Tomasek cukrászdába, krémest enni. Ezt 
Bandi akkoriban nagyon szerette. M ég a cukrászda környékét is, ahova a finom süteményillat kiáradt.

A jelzett évek u tán  az események szétsodortak bennünket. Ö t m ár beérkezett íróként tarto tták  nyilván; 
én meg elkezdettem a gyakorlati jogászi m unkát. Először rövidebbek lettek a beszélgetések, azután  ritkáb
bak. Első novella gyűjteményét, az 1933. évben megjelent „Szom jas inasokat” még elhozta nekem. Leg
kedvesebb emlékeim közé tartozik ez a dedikált kötet.

Azután a következő években még tovább ritkultak találkozásaink. A barátság m egm aradt, igazán örül
tünk egymásnak, ha  találkoztunk, de a közös séták lekoptak.

3.

Említettem: együttléteink legjellemzőbb formája a hosszú közös séta volt az óbudai utcácskákban. O tt 
tárgyaltuk meg a  világ dolgait, az irodalom eseményeit, saját személyi ügyeinket és főleg Bandi munkáit. 
A H atár (mai Nagyszombat) utcában, vagy valahol annak környékén adtunk általában találkozót. M ind
ketten ott laktunk a  közelben.

A H atár u tcában  az egyik oldalon egy szennyvíz-patakocska folyt. Nekünk azonban igazi pa tak  volt, 
füves oldalakkal; néha még egy-két virág is nyílott a partján. A patak  innenső oldalán pedig nagyszerűen 
lehetett labdát rúgni. Az utca másik oldalán -  félkört képezve -  sok apró ház támaszkodott egymásnak. 
A szájhagyomány úgy tarto tta  nyilván, hogy e házak helyén egykor A ttila feleségének tábora állott. Még 
azt is m ondották, hogy volt ott kastélya is. A házak mögött rom antikus kertek. Tavasszal nagyon sok bodza
bokor virágzott a rra  felé. O tt csatáztak a környékbeli gyerekek. Köveket dobáltak, birkóztak, -  ordítoztak 
lelkesen. Sétáink alkalm ával sokszor néztük — hallgattuk őket. De m ár szégyelltük volna m agunkat közé
jük  állani.

Azóta a patakocskát régen befedték: csatornáztak. A ttiláné táborát lebontották és felfedezték ala tta  a
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régi amfitheátrumot. A városrendezés behatolt a rom antika helyére. A környék képe szintén gyökeresen 
megváltozott. Mégis szám omra: változatlanul a Gellérivel folytatott sátákat sugározza e tájék. H iáb a  m últ 
cl az idő, hiába szálltak el felettem is az évek, én a fiatal G ellérit látom  magam mellett. A fia ta lt, hiszen 
ilyen fiatalnak láttam  őt utoljára. Emlékezetem szerint 1936-37-ben találkoztunk legutoljára.

4.

Gellériben számomra m indig az egyszerűségre, az egyszerű em berek hűséges ábrázolására való törekvés 
volt a  legvonzóbb és a legizgatóbb. M indig volt m ondanivalójában — (szóban és írásban egyaránt) — valam i 
kamaszosan túlzó és egyben gyermekes tisztaság. Valami naív, szétáradó életkedv. Ezt érzem m a is, am ikor 
szakavatott irodalmi értékelőivel egyetértve elfogadom, hogy „ tü n d éri realizmus” jellemzi a m unkáit.

Szinte minden alkalommal beszélt arról, hogy a legegyszerűbb dolgokban látja legszínesebben az emberi 
világ legváltozatosabb csillogását.

Kedvelt és hosszú ideig szeretettel ápolt terve volt, hogy m egírja annak  az embernek a regényét, aki szem
üveget hord. Személyes élm ényvilága hozta közel hozzá ezt a  gondolatot. Sokdioptriás szemüveget hordott 
és ez nagyon mélyen és állandósultán foglalkoztatta. Emlékezetem szerint egyik legelső novellája szintén 
ezt a tém át érintette. Címe is ,,A  szemüveg” volt. Valami olyasmiről szólott, hogy a szemüveges fiatalem ber 
beleszeret egy gazdag leányba, ezt azonban elszereti tőle a gazdag fiú. Amikor utoljára találkoznak, -  a 
búcsúzáskor -  a novellabeli hős leveszi a  szemüvegét, ne lássa, am ikor szerelme elmegy. Ügy tudom  Mikes 
elfogadta közlésre ezt az írást, azonban mégsem jelent meg. A kézirat is elveszhetett, mert a gyűjteményes 
kötetekbe sem került bele a novella. A szemüveges ember regénytervének azonban a novella legfeljebb kisebb 
részlete volt. Gelléri — am int erről sokszor beszélt — a regénybe a szemüveges férfi egész életét bele akarta 
zsúfolni. Alapvető problém ája az volt, hogy miképpen determ inálja a szemüveg (vagy más hasonló súlyú, 
de mégis csak külsődleges tényező; akár egy anyajegy, vagy egy furcsanövésű szemöldök) egy férfi egész 
életét. M iben akadályozza, m iben segíti; hogyan hat mozgásvilágának kialakulására, hogyan form álja az 
egyéniségét, az egész em bert.

Gelléri arról is beszélt, hogy „csendéleteket” kellene novellában ábrázolni. Leírni néhány gyümölcsöt, 
egyszerű növényt, a színek, a  szagok az ízek harmóniáját. Ügy m agyarázta, hogy nem a cselekvés a novella 
legfontosabb része, hanem az em beri líra. Arról is beszélt, hogy szeretné megírni egy tavaszi szántóföld nap 
jait: miként éledezik a természet, hogy formálódik a vetés. Foglalkozott azzal, hogy regényt ír egy em ber
ről, akivel egész életében nem  történik semmi különös dolog. -  Születik, él és meghal. Nagy öröm ök és na
gyobb tragédiák nélkül. Szerinte ebben a tém ában is megjelenik m indaz, am it az írónak a világról el lehet 
és cl kell mondani.

5.

Gelléri nagy fizikumú, kitűnően felépített, kivételesen erős em ber volt és nagyon büszke vo lt hí#almas 
izmaira. Elég hirtelen indulatú  is volt. De gyakran éppen az ereje fékezte meg indulatait. M in t az erős fér
fiak általában: vigyázott a rra , hogy ne okozzon másnak komoly fizikai fájdalmat. Nagyon szeretett fotbal- 
lozni. És arra is büszke volt, hogy „elsöpri” a neki tám adó ellenfeleket; meg azokat is, akiket ő tám adott 
meg a labdáért. Ugyanis hátvédet játszott. Sokszor mondta viszont, hogy soha nem rúgott m eg komolyan 
senkit. Erre nagyon is ügyelt. M ikor a nagy kutya játékosan felborítja a kisebbet, vigyáz, hogy annak baja 
ne történjen. A fotballban is elsősorban a  játékosság érdekelte.

M ondom: Gelléri rendkívül büszke volt az erejére és még inkább a rra , hogy a diszkoszt m ilyen messzire 
tudja dobni. Ebbe az öröm ébe a klasszikus görög sportmitológia elemei is belejátszottak. H a jó l emlékszem 
az M T K -ban versenyzett. Komoly eredményeket is elért. Pályán kívül is gyakran hordozta m agával saját 
diszkoszát és nem egyszer lá ttam , hogy a Bécsi-út melletti (akkor még) üres telkeken dobált szorgalmasan. 
T renírozott a várt győzelemre.

Nagy fájdalma volt, hogy legalább egyszer nem lett magyar bajnok. Mesélte, hogy ettől a m egérdemelt 
eredménytől tulajdonképpen csak a rosszakaratú versenybírák ütötték el. Valamikor (talán 1929-ben) meg
nyerte volna ugyanis a bajnokságot, ha nem állapítja meg a zsűri, hogy a dobókörből kilépett. Ez azonban 
-  szerinte -  csak rosszindulat volt: nem felelt meg a valóságnak.

Többször komolyan visszatért erre a tém ára; nem lehetett kétséges, hogy még a későbbi években is fog
lalkoztatta ez az esemény.

6.

Apját is jól ismertem. Ö is nagytestű, nagyerejű és szertelen em ber volt. Tele ellentmondásossággal. Ez 
anyagi helyzetében is m egm utatkozott. Hol rangosabban élt, jo b b an  ment a dolga; hol m egin t m érhetet
len sok adósság gyötörte. 1927-től kezdve Ó budán ügyvédjelöltösködtem. így kerültem abba a  helyzetbe, 
hogy néhányszor hozzám fordult jogi tanácsért. Főleg azért, hogy védjem meg a hitelezőkkel szemben. Em
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lékszem,, hogy szám talan hitelező vezetett végrehajtást ellene. Az ellene kibocsájtott árverési hirdetményekre 
a kitelezők nevei is alig fértek rá.

A pja és fia rosszban voltak. Pedig meggyőződésem, hogy szerették volna egymást szeretni. A valóságban 
azonban ebből semmi sem látszott. Az öreg Gelléri ta lán  éppen azért, mert ő maga olyan szertelen volt, 
-  m egbízható polgárt, tekintélyes iparost akart a  fiából nevelni. Ezt nekem is meg-meg említette. 
Ügy gondolta, hogy én is befolyásolhatnám Bandit ilyen irányban. Ugyanakkor tudom , hogy kellemesen 
izgatták, foglalkoztatták fia irodalm i és sportbeli sikerei. Valószínűleg a testi ügyességét becsülte többre. 
Nem vallo tta meg (saját m agának sem), de e sikerekre mindenképpen büszke volt. B andi viszont mind
ebből sem m it sem tudott, csak rendkívül érzékenyen érin te tte , hogy az apja nem érti meg őt, gátolja, nehe
zíti írói m unkáját. Súlyos sebeket szenvedett azért is, m ert nem  kapta meg az apai szeretet elvárt megnyil
vánulásait; azt a  családi melegséget, am iért ő se te tt sem mit, de amelyet mégis szeretett volna élvezni. Zavarta 
ő t ap jának  szertelensége is. De azt hiszem valahogy mégis megértette azt; -  éppen úgy, ahogy tisztelte az 
apja fizikai ügyességét.

7.

G elléri nagyon élvezte az erős vizuális élményeket. Lekötötték, foglalkoztatták a  nemes formák. I t t  is az 
egyszerűségre vágyott és egyben a monumentalitásra. M in t mondotta: ez az utóbbi nem  esik egybe a fel
tűnő nagyságrenddel. Felismerte és csodálta a m onum entalitást egy egyszerű vonalban, az ég valamilyen 
megkapó felhőkompoziciójában, a  dunai víztükör csendességében, egy egy kő, hegyoldal sajátos formájában.

N em  v o lt idegen tőle bizonyos fajta ünnepélyesség sem. V erseit gyakorta átm ásolta pergam entpapírra, 
még hozzá fekete tussal. K ap tam  is tőle emlékbe néhány ilyen kéziratot. Mikor a felszabadulást követően 
régi ira ta im  megkerültek, nagy öröm ömre ezek között felfedeztem néhány Gelléri vers kéziratát is. Szeretettel 
őriztem  ezeket.

1947 vége felé egyszer beszélgettem Gellériről Füst M ilánnal. Nagyon megkapott az a  szeretet, amellyel 
ró la  szólott. Feltűnően érdeklődött, kérdezősködött ism eretlen írásai felől. Beszélt arról is, hogy tervez írni 
G ellériről. Elküldöttem neki ezeket a kéziratokat. Ú gy éreztem  legjobb helyen lesznek nála.

8.

Gelléri A ndor Endrére visszaemlékezve a sok közül csak néhány emlékképet emeltem ki. Bizonyára iro
dalom történészi szempontból nem  a legfontosabbakat. De ta lán  emberi alakjának teljességéhez adhattam  
egy-egy részletező színfoltot, árnyalatot.

G elléri A ndor Endrére emlékezve felmerül emlékezetem ben sok olyan közös barátunk  is, akikkel össze- 
kapcsc^tak bennünket az akkori idők mindennapjai. Egy részük ma is él, más részük m ár eltávozott közü
lünk, m in t Gelléri Andor E ndre maga is. Öróluk is jó  lenne egyszer írni. E lválaszthatatlanul hozzátartoz
nak fiatalságunkhoz -  Gelléri fiatalságához, -  emberi írói a lkatának  teljes kialakulásához is. Hollós Korvin 
Lajos a szertelen -  szenvedélyes költő, aki mindig m aga szavalta  verseit; a radikálisan baloldali gondola
tokat fejtegető és kom m unistaként rövidesen le is ta r tó z ta to tt Lakatos Éva, Gács László élő tagjai az 
óbudai b a rá ti körnek. Az eltávozottak hözül hadd nevezzem meg először a teljesen ki nem  bontakozott 
költő társakat; a szonettiró Reisz Zsakit, a nyugatos szellem ű Havas Pált, — és még bőven folytathatnám  
a sort.

9.

M indazok akik igazán barátaim  voltak, haláluk u tán  is eleven emberek számomra: tovább élnek a régi 
környezettel összeforrva. Egyáltalában nem csodálkoznék, h a  akármelyikkel bármelyik nap  újból találkoz
nék. Folytatnánk a régi beszélgetéseket ott ahol annak ide jén  abbanhagytuk. így  vagyok Gelléri Andor 
Endrével is. A megváltozott óbudai utcákon meglepetés nélkül üdvözölném a szembejövő Gellérit. Szinte, 
várom is, hogy kilép valamelyik fa mögül . . . M egtörli a  szemüvegét és megkérdi: olvastam-e legújabb 
írását.

A visszaemlékezés megírását megelőzően kimentem Ó b u d ára  és nézegettem a régi és az új házakat, egyre 
erre gondoltam . De közben az is eszembe ju to tt, hogy Ó b u d a  írójának, aki realista tündérm eséiben örök- 
éltűvé te tte  az óbudai embereket, nincsen Ó budán szobra. Pedig még tavaly nyáron olvastam az Élet és 
Irodalom ban , hogy Gellériről r.tár készült is szoborportré. Szűkebb hazájában azonban m a csak egy kis 
tábla őrzi em lékét, egykori lakásának helyén a Beszterce u tcában.
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Felelet

A L M Á SI M IK L Ó S

Lecke a modern regény írásának gondjaiból

- Futó jegyzetek Hernádi Gyula: Folyosók c. regényírói. -  (Kortárs, 1964.11-12.sz.)

H ernádi Gyula új regénye nemrég jelent meg két folytatásban a Kortársban. (1964. 11-12. sz.) M int 
korábbi írásait is, ezt is azonnal körülvette az érdeklődés és vita atmoszférája. A kisregényt a társadalom- 
tudós nézőpontjából Hegedűs András mérte fel, most megkísérelünk néhány esztétikai gondolatot felvetni. 
Mert ez a könyv a modern regény szemléletmódjának, írástechnikájának számos elemét igyekszik magába- 
ötvözni, átalakítva-átlényegítve a maga számára használhatóvá tenni, s így kísérleti jellege a modern írás
móddal való birkózás is. Azok az áram latok, melyektől Hernádi eszközeit kölcsönveszi, melyekkel viaskodik, 
s melyeket legyőzve akarja saját világképét elmondani csak nehezen engedik magukat kétvállra fektetni.
S másfelől a mi életünk szerkezetéhez is igen nehéz megtalálni azt a kifejező formát, mely modernségében 
egyúttal találó művészi maszkja is lehet a  valóságnak. Hernádi ebből a  viaskodásból egy ízig-vérig modern 
írást tudott kicsikarni, s azok a kérdőjelek, melyekről alább szó lesz, inkább a modern regény szemléletmód
jának, „honosítási” nehézségeinek kérdőjelei. Lehet-e, és ha igen, mennyiben a francia „új regény” és a 
haladó ném et próza tárgyilagosságát, intellektualizmusát, szenvtelenségét átültetni egy nagyon is régóta 
áhított m odern magyar prózába? És egyáltalán: hogyan kell „m odernül” írni? Ezekből a gondolatokból, 
megoldási lehetőségekből ad sajátosan izgalmas leckét ez a könyv.

A Folyosók nemcsak azért érdekes olvasmány, mert modern regény, hanem  azért is, m ert egy műfaj ujjá- 
teremtési kísérlete is egyúttal. Hiszen ez a regény két regény egyszerre -  egyszóval kísérleti vállalkozás, mint 
Hernádi eddigi írásainak javarésze. Látszólag ez a két regény és kétféle szándék „folyosó nélkül”  kapcsoló- 
lódik egymásba: első része, az apa halálának megrázó objektivitással elbeszélt története szinte egy másik 
világhoz kapcsolódik, mikor a második részt vesszük kezünkbe, itt közéleti-publicisztikai vitákról olvasha
tunk, és az első rész hangulata, tém ája szinte teljesen eltűnik. Azonban egy keskeny „folyosó” a  két rész és 
a két műfaj között mégis felfedezhető: ez pedig a  szemléletmód, az írásmód közössége. Az a  kísérlet, hogy az 
írói szubjektivitás egy korszerűbb alakban vehessen részt a műben. Ez a közös szemléletmód az elbeszélő 
stílus sajátos objektivitásában ötlik szemünkbe, egyfajta impassibilité-ként, az érzések és gondolatok, rez
dülések és szándékok pontos visszaadásaként. Az író a leghevesebben személyes és a legizgatóbban közéleti 
szenvedélyeinek kalandjai és golgotái a személytelen tárgyilagosság, a tiszta elbeszélés katalogizálásában 
jelennek meg az olvasónak. Nem úgy, hogy az író eltagadja fájdalm át vagy rezignált reménységét, mikor 
apja haldoklásának szomorú történetét írja. Mindez jelen van a regényben, de úgy, hogy a  művész sajátmaga 
csak a jegyzőkönyvvezető -  sajátmagáról.

H ernádi, m intha vitázni akarna azzal a művészileg elkoptatott gyakorlattal, mely az író szenvedélyes 
hangjával, vagy az elbeszélő látásmód expresszionizmusával akarja pótolni a megjelenített emberek vagy 
az események lendületét és szenvedélyességét. A romantikus stílus, a tolakodóvá dagadó elsőszemély, a sema
tizmus korának mesterségesen feltranszformált elbeszélő módszerei nem tudták és nem is akarták az elbe
szélés objektivitását, hitelét megteremteni, — és ugyanakkor nem sikerült az írói szubjektivitás forróságát 
sem érzékeltetni. Az így születő próza élénkítése, gyakran gyógyszerszagú, külsőleges stimuláns m aradt. 
H ernádi olyan írásmódot választ, mely hidegségével, tárgyilagos szenvtelenségével m agát a tém át, a leg
belsőt és egyben legelvontabbat akarja látta tn i, ugyanakkor ez közvetítő közeg nem akar láthatóvá válni. 
Pedig az írói magatartás rossz hírben áll: csak a szenvtelen, kiábrándult művészek hangja volt ez, és ma 
is a szenvedélyes perspektívátlanság modora, — gondoljunk a Robbe-Grillet-féle tárgyilagosságra és a mögötte 
szunnyadó világképre. Hernádi nem törődik ezzel az előtörténettel és azt vallja -  helyesen, -  hogy az esz
közök önm agukban se nem rosszak, se nem jók -  az írói invenció, és a művészi kép teljessége dönt majd érté
kük felől. Ezért arra tesz kísérletet, hogy ezt az ábrázolásmódot a legszenvedélyesebb és egyben legszemélyesebb 
élményeinek és gondjainak megjelenítésére használja. Ezért ez a  vállalkozás, a maga kísérleti jellegében is 
magávalragadó, noha ennek a tisztább elbeszélőstílusnak kidolgozására nemcsak ő vállalkozott már. Azon-
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ban ilyen szélsőségesen végigvitt form ában és egyúttal ezen a magas művészi fokon nála találkozhatunk 
a legm egrázóbb erővel ennek a kísérletnek pozitívumaival éppúgy, mint ellentmondásaival -  és szűkösségével 
is.

H ernádi valahogy eleve kívülről szemléli önmagát: saját fájdalm át, szenvedéstörténetét a boncoló orvos 
rezzenéstelen figyelmével jegyzi fel, m intha sikerülne megkettőznie önmagát, s valahogy kívülről tudná figyel
ni azt, am i legbelül ég. Ezért problem atikus ez az impasszibilité: az ember legbelsejéről akar szólni, olyan 
rétegek felszakadásának tanúja, melyek az ember legszemélyesebb kincsei vagy terhei. És ugyanakkor a re
gény hőse nem  tud fájni, nem tud  sírni, nem tudja önm agát kivonni a fájdalom figyelőjének szeme elől. 
M indig m egm arad a seb elemzőjének, nem átélője hanem  tanúja  saját szubjektivitásának. M intha novokain 
érzéstelenítené a fájdalmat, és így annak minden külső részletét, megnyilvánulásának szerkezetét érzeni lehet
ne, csupán az t, ami abban az emberi fájdalom  — azt nem lehetne megsejteni, m ert azt elködösítette a jó in
dulatú  anesztétikum. A két em ber: a  megfigyelő, művész és az apát vesztő fiú nem tud  olyan közel kerülni 
egymáshoz, hogy egyszerre érezzük a kettő azonosságát és különbségét. M indig tisztábban érezzük a regény- 
bekomponáló munkát, az érzelmek-hangulatok hiteles m egragadását m int m agát ezt az élő nyersanyagot, 
mely pedig ott remeg kezei között.

Vagyis: valahogy összemérhetetlen m arad a szenvtelen kifejezésmód és a legszemélyesebb tartalom  — az 
egyik nem  fér el a  másikban, kívül m arad rajta. H ernádi m odern szándéka izgalmas ígéret: várjuk és vár
juk, mikor ju t  el addig a rétegig, ahol a szenvtelenség eszközei m ár új oldalukról ragadhatják meg a szemé
lyes rétegeket — de sajnos hiába várjuk. Kissé az a véleményem, hogy ezt a vállalkozást a szemléletmód ter
mészetes kapacitásása teszi lehetetlenné. A jegyzőkönyvszerü szenvedélyesség, a  hiteles, katalogikus szenve
déstörténet olyan ellentmondás mely önm agát veti szét. H ernád i igazán a legmerészebb és gyakran leg
líraibb prózával közelíti meg ezt a lehetőséget -  mégsem sikerül neki az elemek végső széttartását feloldani.

A regény második fele: a közélet szenvedélyeinek rajza. A stílus is vált: szenvedélyes napló lesz, majd 
vitázó riport. Ezt az embert a farostlemezgyár építési költségei, az olcsóbb előállítási lehetőségek, az elpaza
rolt milliók elleni gyakorlati tiltakozás úgy érdekli, m intha legszemélyesebb életéről lenne szó. Nem a „k in
ti”  világot írja  le ebben a részben -  szemben az előző képek „belső regényével”, -  hanem  csupán a szemé
lyes szenvedély tárgyváltozását m utatja: az apa halála éppolyan egyedi-személyes magánügy, m int a közélet 
gondjai. Ezért szólal meg regényalakként a riportalany, ezért kap helyet az író számos barátja eredeti nevén, 
a m aga „ u tc a i” nyersességében a v itákban. Az elbeszélés itt szimpozionszerű lazaságba és társalgási regény 
könnyedségére vált — de csak azért, hogy a legfontosabb közéleti vitákat-gondokat érinteni tudja, riport- 
szerűen közüggyé tegye, és egyúttal ezeken próbálja ki új elbeszélés technikáját. (így szólal meg Garai László 
és , ,szabadságszükséglete” , Liska és árképzési hipotézise stb.)

A nnak dacára , hogy itt is szenvedélyes vitákat látunk -  az olvasott kép nem tud  személyes élményünkké emel
kedni. M egm arad a  regény első felében érzett külsőlegesség, szenvtelenség, és ez a  látásm ód it t  is vissza
fogja az alakok és problémák eredeti lendületét, — a helyett, hogy újabb im pulzust adna neki. A viták 
jegyzőkönyvszerű pontossággal csengenek fülünkben, és a főhős első személyének benyomásai is dokumentatív 
hitelességgel látszanak -  csak éppen a vita szubjektivitása, a  közösen kialakított forró atmoszféra hiányzik. 
Az a  légkör, am it mindnyájan érzünk, mikor egy-egy beszélgetésbe belemelegszünk, és elfelejtkezünk a 
hazamenésről. Hiányzik a vitázók egyedi-tipikus egyénisége, szubjektivitása. H ernádinál a riporter kívül
ről látó szeme és a résztvevő vitázó belülről ható szenvedélyessége együtt formálja a képet -  látszólag tehát 
lehetne mód arra , hogy ezt az atmoszférikus „hitelen-túli” h itelt megkapja ez a  kép. És mégsem sikerül ez 
a teljesség — ellenáll a stílus, a  szemléletmód. Az egyesszám első személy, az egyedi élményszerűség nagyobb 
szubjektivitást, a szenvedélyesség érezhetőbb „lazaságot” igényelne, melyet azonban a „kívülről” látó szem 
megfagyaszt. M intahogy a jegyzőkönyvekből is hiányzik a felszólalók emberi totalitása, hangszíne, őszinte
ségének, árulkodó hangsúlyainak, „szem ük állásának” stb. rajza. A privát első személy szándékosan vet
kőzted le ezeknek az alakokat tipikus ruhájá t és privátem berekké fokozza le őket, olyanokká, akikkel mi 
is találkozhatunk Luxorban vagy a H ungáriában. Ez a természetes riportszerűség azonban mégsem emeli 
megszólaló elvek és problémák izgalmasságát, „objektív közéletiségét” . A jól sikerült vita-regényekben 
Piaion Lakom ájától Beauvoire M andarinok-jáig nemcsak az elm ondott szövegek válnak izgalmassá, hanem az 
emberek is, akik egy-egy gondolatot tem peram entum uk, egyéniségük részeként dobnak be a vitába. A gondo
latok érdekességét többek között ez a személyes eredetiség kölcsönzi első fokon, úgy, hogy az olvasó úgy érzi 
ezeken a megjegyzéseken tovább kell gondolkoznia. H a nem látjuk, ki mondja ezeket az ötleteket -  valahogy 
hűvösebben és betűszaggal hatnak ránk ezek a gondok, noha önmagukban —  irodalmon kívüli mivoltukban —  

érdekesek és lebilincselőek. A megjelenítés művészi varázslatához ez a személyes és mégis nem privát jellegű 
kontaktus szükséges. Azzal, hogy alkalm am  van Garai Lászlóval és Liskával e regény lapjain találkoznom, 
még nem sikerült ezt a  személyes kontaktust megteremtenem, m ert az irodalom területén sajnos nem tudunk 
jó  ismerősként beszélgetni egymással — noha egyébként ez minden további nélkül lehetséges lehet. H ernádi ki 
akarja kerülni az atmoszféra teremtés, tipizálás hagyományos eszközeit és m int privátegyedekkel akarja az 
olvasót kapcsolatba hozni ezekkel a gondteli gondolatokkal. A szándék modern és érthető: valami új és
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konvenciómentes kellene. De az alapkövetelményeket nem  lehet megkerülni: valahol mégis csak hűnek kell 
maradni a megjelenítés irodalmi kötelmeihez, azokhoz a  lehetőségekhez, melyeket ez a művészeti ág kínál, s 
melyekre sajnos kötelez is. A szenvtelen és hiteles tárgyilagosság, a közvetlenül jelentkező elvek nyers bedol
gozása ala tta  marad annak, ami az olvasó számára szenvedélyes élményt jelenthet. T alán  ha  tudományos és 
irodalmi próza határát képező új képletként olvasnánk, akkor más lenne a helyzet. De ehhez nem értek.

Furcsa: ez a szenvtelenség akkor válik bántóvá, mikor épp a legszenvedélyesebben akar szólni. Az első rész 
végülis a tehetetlenség kiáltása: az apa meg fog halni, és semmit sem lehet halála ellen tenni. Ez a „meg 
kell haln ia” áll az egyik oldalon és az író első személy a másikon: semmit sem tehet, és m int ketrecébe zárt 
fogoly rohangálhat csupán egyre szűkülő lehetőségei hálójában. Csakhogy ez a kontraszt csupán a  kisregény 
szándéka. Ezt a szenvedélyes kiáltást azonban a  szenvtelenség magatartása közli, azé a  rezignáltságé, mely 
eleve tudja, hogy nincs remény. A hős úgy sétál az utcákon, m int aki már leszámolt a halállal és hangulatilag 
m ár ott ta r t, ahová a cselekmény csak később érkezik: a  befejezett m últtá vált halálnál. A később bekövetkező 
vég előrevetítődik és a szemléletmód előre adott szemlencséje lett. így  aztán a tehetetlenség kiáltása is elhalkul: 
a hős nem  tesz meg mindent, nem kísérti meg a lehetetlent, hogy láthatóvá átélhetővé váljék objektív tehetetlen
sége. M i csak azt látjuk, hogy eleve leszámolt m ár m agában, ezzel a halállal él társbérletben, és ezért nem 
is tud m ár mindent megtenni ennek ellenében -  annyira tudja, hogy hiábavaló lenne m inden erőfeszítés. 
Csakhogy így nem látszik, honnan is ered ez a tehetetlenség: a szenvtelenség pózából, vagy az élet kérlelhetet
len szükségszerűségéből, vagy a visszafelé ható érzelmi sokk-ból. A halál után másképp látszik az a szomorúság 
melyben a betegség alatt élt a hős. De ez a kétféle szemléletmód, a  még remélni tudó és a m ár kész tényekkel 
nyomasztott -  nem keverhető olyan szabadon, ahogy ezt a  regény hangulati képeiben látjuk. Amilyen tiszta 
és világos a  rezignáció képe, a pontos és szép m ozzanatokkal elkapott magatartás-röntgenfelvétel, annyira 
gyenge egy mélyebb értelemben: a rezignáció keletkezését és értékét illetően. Mert az olvasóban m ég az a gyanú 
is felmerülhet -  jóllehet igaztalanul -  hogy ebben a halálban a hőst magát is okolni lehetne: szenvtelenségében 
talán elmulasztott mindent megtenni.

Még inkább zavar ez a szenvtelenség a közéleti viták bem utatásánál. Az olvasó paradox m ódon itt is úgy 
érzi, hogy a tehetetlenség kiáltását hallja. M iért van az, hogy annyi okos ember tudja, mi a rossz, és mit kellene 
tenni gazdasági apparátusunk megjavítása érdekében és mégis rosszul mennek a dolgok? M ert a  regény arra 
m ár nem tud  figyelni, hogy valamit abból is megcsillantson, ami a hibák keletkezésének és továbbélésének 
társadalmi mechanizmusát jelenti. Enélkül azonban csupán egyedi képletet ábrázol, mely azonnal szimbolikus 
értelművé is nő: m indenütt ilyen személytelenül siklik holtvágányra a dolgok menete. Az igazi művészi 
probléma annak alig észrevehető megsejtetése lett volna, hogy milyen emberi-társadalmi mechanizmusok 
hozzák létre ezeket a lehetőségeket és hol lehet ezeknek áttörését keresni. Kevés itt a  régi tervezési hibákra 
hivatkozni. A farostlemez gyár története a megfoghatatlan fátum  históriája lesz -  akaratlanul. A személy
telenség, a szenvtelen objektivitás itt úgy üt vissza m int az elemzés elégtelensége. Az ügyésznek a tervhivatal 
emberei szépen és logikusan előadják ki mindenki felelős és mégis milyen „kollektív m egfoghatatlan” okozta 
ezt a pazarlást. A sorok m ögött ott feszül a megoldás keresése, -  ezért kap olyan jelentős helyet Liska elmélete — 
de a szenvtelen szem áttételén keresztül ez is csupán egy semmibefoszló kezdeményezésnek látszik. A rezignált, 
sem hinni, sem követelni nem  tudó hangulat itt is kísért. Valahogy hozzátapad ehhez a  szemléletmódhoz, 
anélkül ta lán , hogy a szerző akarná az eleve változtatni nem tudás lemondása, ugyanaz a hangu la t, mely az 
első rész belenyugvását rajzolta.

Tehát: am it a modern ábrázolási kísérlet nyer az életszerűség, hiteles életközelség újszerű megközlítésével, 
annyit veszít a kép természetes életszerűségének kilúgozásával. H a csak egy ember lenne itt, aki ha komikusán 
is, vagy önfejűén fejjel akarna a falnak futni — ha éreznénk temperamentumából hogy azért van  még aki a kar 
és tud segíteni -  azonnal átszíneződne a kép.

Ezek az ellentmondások azonban a regény rangos vállalkozásának jelei: hordozzák a szem lélet és világnézet 
megbicsaklásait, de az avantgárddal való jószándékú, újat akaró leszámolási kísérletet is. O lyan vitaregény 
ez a kis m ű, melynek negatívum ai is, hatni tudnak: bizonyos eddig csábító lehetőségek kifutásával vonja meg 
azok bűnös-bűvös vonzerejét. De a könyv legjelentősebb érdeme mégis csak az, hogy a m odern  publicisztikai 
próza lassan már kátyúba ju tó  kocsiját akarja tovább döccenteni, egy korszerűbb, m élyebb, elméletileg és 
problémaérzékenységben is nagyobb befogadóképességű írásforma felé. Ebben látom ennek az írásnak leg- 
megkapóbb érdemét.
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Kritika
MŰVÉSZET

A képzőművészeti szintézis nyitott kérdései

A m agyar képzőművészetet érdem ben Fülep Lajos 
te tte  először történeti és esztétikai m érlegre. A „M a
gyar m űvészet”  1923-ban jelent m eg (bár fejezetei 
m ár az 1916-os Nyugatban napvilágot lá ttak), és ha 
ez ta  vékony könyvecskét nemcsak a  szerző néhány tisz
telője és a  mindenre elszánt bibliofilek kis csoportja 
ismerné, akkor hiányai ellenére is úgy élne a köz
tudatban , m int a magyar képzőművészeti kultúra 
m indm áig legigényesebb és legtöm örebb összefogla
lása. De még így is, ha napjainkban  megjelenik 
egy-egy valóban történeti igényű monográfia, az 
annak a je le , hogy valaki e könyvet elolvasta, és 
az o tt felhalm ozott problémáktól megtermékenyülve 
igyekezett a  nagy elődhöz méltó lenni. Ezért szinte 
törvényszerű, hogy amikor m egszületett az első 
nagyobb m unka, amely az azó ta  elte lt évtizedek 
tudom ányos kutatásait foglalta össze, annak Fülep 
lett a  szerkesztője. A kétkötetes m agyar művészet
történelem  csaknem tíz éve je len t m eg, és — meny
nyire megváltoztak 1923 óta a viszonyok — most, 
nemrég a harm adik kiadása. K ritik á t írni róla 
tehát a  szó filológiai értelmében elkésett lenne, na
gyobb korrekciókat számonkérni pedig méltány
talanság, m ert bár az újabb kiadásokon valam it min
dig jav íto ttak , de szerkezeti és értelm ezési kérdések
ben változtatn i a könyvön természetesen nem lehe
tett. Inkább  a rra  kínálkozik lehetőség, hogy úgy raj
zoljuk meg a könyv kontúrjait, m in t egy történeti 
p illanat produktum át, számolva azzal is, m i az amit 
a  jövőben m ásként csinálnánk.

A legfájóbb pont, ami egyenlőre a  legkevésbé orvo
solható, a  m agyar képzőművészet egészének dara
bokra töredezettsége, úgy is m ondhatnánk , „távlat- 
talansága” . Fellelhető valamilyen fo rm ában  minde
nütt, és elsősorban nem a szerzők h ibája , hanem  magá
nak a tém ának a  jellegzetessége. Fülep  korai mun
kája úgy á llíto tta  helyre az egyetlen lendület szép 
ívét, hogy a m agyar művészetet a  X IX . század elejé
től tárgyalta, vagyis témáját a  polgári értelemben 
vett nem zeti művészet történetére redukálta . Azóta 
viszont ú jabb  cezúrák (bár kevésbé radikálisak) 
születtek a  világháborúkkal, és főleg: ú jabb  problé
mák a folytonosságot illetően visszafelé, egészen a 
népvándorlásban résztvevő m agyar törzsek művésze
téig. Ebben a nagyobb távlatban a m agyar művelő
dés kutatói m indig bizonytalanul m ozogtak, elvesz-

A M agyaroszági művészet története. I-II. ír ta : 
Balogh Jolán, Bercsényi Dezső, Garas Klára, Gereuich 
László, Záulor Anna, Végvári Lajos, Genihon István, 
Németh Lajos. Szerkesztette: Fülep Lajos — Képző- 
művészeti A lap K iadóvállalat, 1964. II I . K iadás.

tették a  m éretek fölötti biztonságérzetüket az u ta t 
keresztező idegen ösvények és szakadékok m iatt. 
Képzőművészetünk múltjára különösen illik ez a kép, 
hiszen több  benne a szakadék, mint az ösvény, és azok 
a történelm i földrengések, amelyek a  történetíró 
vagy sokszor még az irodalomtörténész szám ára is a 
feldolgozásra váró nyersanyag tömegét kínálják, a 
művészettörténésznek legtöbbször csak a pusztulás 
és a  vákuum  riasztó élményével szolgálhatnak. M ind
ebből bizonyos mértékig érthető az a tériszony, am i
vel a  kutatók  szükebb körükből kilépve a  történet 
egésze elé állnak, s nincs ez másképpen akkor sem, 
ha több szerző fog össze a feladat megoldására. A lánc 
bizonytalanul feszül az évszázadok fölött, és ahol csak 
lehet, megszakad, hogy egy-egy ismerős és jelentős 
emléknél megkapaszkodjék.

Vagyis az  anyag töredékes, és vele az áttekintés is, 
am i az t áru lja  el, hogy még nem m indenütt ju to ttu n k  
el a kézzelfogható anyag „mögé”, a történelem  mély
áram áig. Ü gy érzem, ezzel m agyarázható a  m unka 
legnagyobb egyenetlensége is: az egésznek két egy
mástól különböző kötetre való szakadása. A szerzők 
tulajdonképpen megtartották a Fülep-féle nem zeti 
művészet 100-150 esztendejét, m int egységet, (talán 
csak azzal bővítve, hogy az előzményeket részleteseb
ben tárgyalták ), és ezt kiegészítették visszafelé a hon
foglalásig. Az anyag arányosítása meggyőző, két 
kötetbe való elosztása is indokolt, de mégis ez ú ton, 
és szinte kikerülhetetlenül csúsztak be egyéb dolgok 
is. M indenekelőtt az, hogy míg a nem zeti művészet 
valóban egység, az azt megelőző évszázadok nem 
tekinthetők sem ennek előzményeként, sem önálló 
egységként. Ehhez a  dilemmához já ru l még az a 
további körülm ény, hogy e nyolc évszázadban n a 
gyobb lévén az anyag, sokkal inkább tám aszkodtak 
a szerzők az alapos, de apró részletekre irányuló k u ta 
tások eredm ényeire, melyek között továbbra is az 
ismeretlen területek fehér foltjai találhatók. S ez nem  
azt je len ti, hogy egy-egy mesterről még nem  íródott 
kielégítő m onográfia (ami az újabb anyag fő h iánya),

42



hanem évszázados tendenciák, iskolák, műfajok, és 
emlékcsoportok m aradtak feldolgozatlanul, és a „m ö
géjük” tekintő kutatónak egyelőre várnia kell, hogy 
a  tágabb ívű folytonosságot felfedezhesse. Ilyen esetek
ben a szerzők nem tehettek mást, m int a m ár ismert 
anyagot általánosították az egész korszakra, és a 
hiányzó réseket az általános történetírástól kölcsön
zött korrajzzal tömték be. Ennek meg természetesen 
az lett a következménye, hogy a történelem  és a mű
vészettörténelem nem m indenütt forrott eggyé, ha
nem sokszor csak illusztrálták egymást. A középkori, 
a  reneszánsz és a barokk művészet láncát (bár 
ezekben a fejezetekben nagyon érett részek vannak) 
sokkal inkább a topográfiai egység foglalja össze, mint 
sem az, hogy ezek egymásból kinőve valami azonosat 
hordoznának tovább. Kicsit elvetve a sulykot úgy is 
mondhatnám, a régi magyar művészetnek nem adó
dott Fülep Lajosa, aki ezt az azonosat fölfedezve egy 
marokra tudta volna fogni a történet egészét - persze 
tudva azt, hogy ez esetben aligha egy személy mun
kájára, m int inkább a régi évszázadok történetét és 
esztétikumát felölelő mélyebb analízis kidolgozására 
lenne szükség.

Hadd vessem itt rögtön közbe a címek kérdését. 
A szerzőknek sok gondot okozott, de úgy látszik még
sem sikerült megnyugtatóan megoldani. Az első kötet 
címe: A magyarországi művészet a  honfoglalástól a 
X IX . századig; a másodiké: M agyar művészet 
1800—1945.; és ezek fölé került a két kötet összefoglaló 
címe: A magyarországi művészet története. Nyilván
való, és a szerkesztői előszó meg is m agyarázza, a 
„m agyar” és a „m agyarországi” kettősséget olyan 
objektív szándék hozta létre, amely kerülni akarta a 
történelmi M agyarország művészetének bármilyen 
irányú jogtalan birtoklását. Az itt élő és megforduló 
népek között az emlékanyagot igazságosan elosztani, 
a  címben nem  volt lehetséges, és így inkább a tárgyi
lagos „magyarországi” jelzővel illették azt. A szán
dék nemes, a cím tárgyilagos, de felmerül a kétely 
valóban kiállja ez a választás az elvi vizsgálatot és a 
gyakorlat próbáját? Lássuk a gyakorlatot. A három 
címet a hozzájuk fűzött m agyarázat ellenére sem 
„tanulta meg” a közönség, több zavart, m int tisztá
zódást okozott. De még a  szakm ában is hasonlóan 
alakult a címek sorsa, ahol ugyan „m egtanulták” 
megkülönböztetni őket, mégis érdem i használatukról 
nem beszélhetünk — inkább komikus pillanatokat 
szereztek, m int felemelően tudom ányosakat. Ügy 
érzem, a közönségnek van igaza, a  cím legyen prak
tikus, egyszerű, olyan, amivel meg lehet fogni a köny
vet, és ne tévessze össze m agát az értekezéssel. A gya
korlat tehát azt m utatja, mégis jobb  le tt volna egysé
gesen „a  m agyar művészet történetének” nevezni a 
két kötetet, és a finomabb disztingválást a  tárgyalás
ban kibontakozó szemléletre bízni. (Igaz viszont, 
hogy itt azt is figyelembe kell venni, hogy a munka 
előkészítése olyan években történt, am ikor a korrekt 
eljárást inkább a felszínen szám onkérni, m int az 
érdemi tartalom ban, gyakorlati jelenség volt.) De 
hasonló eredményre ju tunk , ha elvi szempontból 
mérlegeljük a címadás dilem m áját — és ez a döntőbb.

Ehhez az elvi mérlegeléshez viszont kissé vissza kell 
nyúlnunk a tudom ánytörténet elmúlt évtizedeibe.

Fentebb m ár említettem, hogy a régi művészet tár
gyalása m iért más, m int az újabb, és sejthető volt az 
is, hogy m iként más. A két rész a történeti-esztétikai 
feldolgozás dialektikus egysége helyett csupán annak 
valamelyik oldalát hangsúlyozza. Ez a súlypont-elto
lódás nemcsak a  szóban forgó mű sajátja. Művészet- 
történészeink régebbi és újabb tárggyal foglalkozó 
tábora ném i szkepszissel figyeli egymás munkáját, 
mert kutatási módszereikben, sőt céljaikban is elté
rést látnak. Míg a régi korszakok művelői inkább a 
történész módszerével dolgoznak, és kutatásuk célja 
rendszerint egzakt tények rekonstruálása, addig az 
újabb anyaggal foglalkozók szívesebben nevezik 
magukat esztétának, mint történésznek. Kétségtelen, 
hogy a kétféle anyag más természetű kutatási mód
szereket kíván, de a módszereket a célra átvetíteni 
mindenképpen hiba. Hiszen a régi művészet kutató
jának sem szabad megfeledkeznie arról, hogy tárgya 
esztétikai természetű, és nincs addig kimerítően je l
lemezve, amíg a  történelmi háttér előtt ez az eszté
tikai minőség is ki nem rajzolódik — és viszont: az 
újabb művészettel való foglalkozás a történelmiség 
mellőzésével csak súlytalan, legjobb esetben szépírói 
teljesítményt eredményezhet. Vagyis a  kutatás törté
nelmi és esztétikai oldalának vizsgálata önmagában, 
vagy egymással párhuzamosan nem kielégítő, és az 
eredmények elbírálására sem ad elég alapot. A kettő 
együtt viszont csak a filozófia síkján ragadható meg 
egyszerre — ez az a szféra, ahol a tágabb azonosság 
megfogalmazható, vagy legalábbis innen merítve 
koncepciót, konkretizálható. Mégis, ha van a magyar 
művészettörténeti kutatásoknak alapos hiányossága, 
az éppen ennek a filozófiai tartalmasságnak a ritka 
jelentkezése. A szóban forgó munka egyenetlenségei
nek — beleértve még az ominózus címkérdést is -  
végső soron a filozófiai háttér következetlenségében 
lelhetjük meg a gyökerét.

A második kötet nemcsak azért hat lendületesebb
nek, (noha kevésbé érett fejezetei is vannak) mert 
rövidebb időszakot tárgyal, hanem  m ert a történel
met és esztétikumot egyesítő filozófiai kategóriák
hoz is közelebb került. Az a cél ugyanis, hogy a 
kötet ne csak a művészeti vonatkozású eseményeket 
dolgozza fel, hanem kifejezetten a nemzeti művészet 
létrejöttét és fejlődését, a fülepi kezdeményezésnek 
olyan öröksége, mely a dialektikus materializmus 
tükrében is, m int általánosított filozófiai síkon, a kor
szak fő tendenciájaként mutatkozik. Fülep ezt a kon
cepciót még a polgári esztétikai keretein belül rajzolta 
fel, de m ár egy olyan pillanatban ( 1908-1916 között), 
am ikor a társadalm i fejlődés fő iránya, a polgári nem
zetté válás m ár Magyarországon is végleg befejező
dött, sőt ellentmondásaival az internacionális tovább
fejlődés felé kereshetett csak kiutat. így bár Fülep az 
elm últ korszakra vonatkozóan a nemzeti művészet 
kritérium ait és nagyobb egységét ta rto tta  szem előtt, 
szinte megelőzve az európaitól elm aradt magyar álla
potokat (csak keveseket, elsősorban Adyt említhet
jük ezekben az években igazán autentikus kommen
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tátornak) azonnal az internacionálissal való dialek
tikus kapcsolatban kereste a nemzeti jegy m aradandó 
értékeit és a  fejlődés további lehetőségeit. így  vált a 
fülepi term inológia központi kategóriájává a „korre
láció” , am ely megjelöli e kapcsolat kettősségének 
dialektikáját. E Hegelen nevelkedett filozófiai igé
nyesség és történelm i éleslátás jegyében tám adta 
Munkácsy feltétlen tiszteletét is, m ert benne a nem 
zeti kritérium ának  egyoldalú, nacionalizm usba (és 
művészileg a  töredékességbe, a provincializm usba) 
visszahúzó p é ldá já t látta. Bár Fülepnek ilyen szemé
lyes irányú  íté le te it a  magyar művészettörténelem 
művelői évtizedekig mellőzték vagy vita tták , koncep
ciójának elvi m ag já t a tudomány lassan mégis meg
emésztette, és ezzel előkészült a dialektikus módszer 
és a  tö rténeti szempontok általánosabb használatára. 
Hogy ezt a  lehetőséget a második kötet m unkatársai 
mennyire használták  fel az egyes értékelések folya
mán, a rra  m ég visszatérek. Egyelőre azonban 
lássuk, m it talá lhatunk  a megelőző kötetre vonat
kozóan.

A nem zeti jelleg  kutatására és hangsúlyozására, 
m int központi fontosságú koncepcióra ez esetben 
nyilvánvaló okok m iatt nem kerülhetett sor, a  máso
dik kötet m ódszerét és szemléletét tehát ilyen vonat
kozásban nem  használhatták fel a szerzők. Fölösleges 
lenne e helyen bővebben idézni a történelm i m ateria
lizmusnak a  polgárosodás és nemzettéválás magyar 
állapotokra vonatkozó megállapításait — nálunk a 
barokkal lezáródó évszázadokban ez csak igen későn, 
és kis m értékben m utatható ki. Egy olyan összefogla
lás esetében, am elynek több m int felét középkori 
anyag teszi ki, k ár is lenne komolyan szóba hozni. 
A tudom ánytörténet elmúlt évtizedeit azonban mégis 
e gondolatkör foglalkoztatta. Gerevich T ibor és 
Hekler A ntal koncepciói -  bár ez egyik olasz, a  másik 
német szim pátiáról tanúskodik -  megegyeznek abban, 
hogy a nem zeti jelleg  és a nemzeti művészet gondola
tá t anakronisztikusán visszavetítették az egész magyar 
múltra. Elgondolásuk kétségtelen rokonságban van 
azzal az á lta lános történettudom ányi felfogással, 
amely a két világháború  közti kor nacionalista poli
tikájának a középkor vagy a barokk évszázadaiban 
keresett igazolást. Jellemző Gerevich rom ánkori kor
puszára, hogy an n ak  hasznos eredményeit mennyire 
elszínezi az a  törekvés, hogy a középkori művészet 
emlékeiben is tudatosan  megörökített nem zeti karak
tert találjon, és az  így „felfedezett”  emlékekből a  fej
lődés gerincvonalát konstruálja meg. A valóságban 
az ilyen fejlődés nem  létezett, hiszen m ind a  nemzeti 
tudat, m ind pedig az etnikus vonásoknak m int 
„m agyar” karakternek a megörökítése idegenek 
voltak egy o lyan társadalomtól, am ely a nemzetté 
vált etnikum ot és a nemzet fogalmát még nem  ismerte. 
Helyettük o lyan kereteket ismert, amelyek rendi 
osztályérdekek, és bonyolult gazdasági-politikai ten
denciák szerint rétegződtek. A művészetre vonatko
zóan jellemző és közismert példa e vízszintes rétegző
désű szerkezetre az  építészet története: egy-egy stílus
áram lat nem  nem zeti bölcsőkben született, hanem  
legtöbbször o lyan szerzetesrendi központokban, am e

lyek általános társadalmi mozgásoknak adtak hangot 
ideológiai szervezeti és ezek nyom án többek közt épí
tészeti megújhodásukkal (pl. Clervaux-i Bernât re
formjaival Európa-szerte elterjedt ciszterci építészet). 
Az építészet stílusáramlatai -  és hozzá hasonlóan más 
művészeti ágazaté is -  így a hasonló indítékú kezde
ményezések mellett és között, m integy rétegszerűen 
„elcsúszva” terjedtek. Etnikai h a tá r szinte egyáltalán 
nem, állam határ is (már am ennyire ilyen tartósabban 
volt) csak ideig-óráig befolyásolta az ilyen rétegző
dés kialakulását. A középkori, sőt még az utána követ
kező századok művészetében is a történetíró előtt 
egy rendkívül komplex, a mai társadalm i tapaszta
latoktól meglehetősen idegen szerkezetű összefüggés- 
rendszer feltárása és plasztikus bem utatása áll. Nyil
vánvaló, hogy ebben az összefüggésrendszerben is 
m egállapítható a művelődési egység és folytonosság, 
legfeljebb érdemben való feltárásuknak még csak az 
elején vagyunk. Annyi biztos, hogy a  régi művészet 
ilyen egységes és folytonos fejezeteinek elnevezésekor 
a „m agyar” vagy „m agyarországi” jelző problémája 
a későbbi nemzeti keret előlegezése, tehát hamis alter
natíva. Az irodalom vagy a történettudom ány sem 
fél m agyarnak nevezni, e régi korszakok folytonos
ságát, m ert m ár meglehetős alapossággal dolgozta ki 
e jelzőnek nem-nacionalista, e korokra érvényes ta r
talm át. A művészettörténelemben is csak egy ehhez 
hasonló megoldás lehet majd megnyugtató és ez 
fogja eloszlatni a fölösleges dilem m ákat is.

M indenesetre megállapítható, hogy a  két világ
háború közti kutatás nacionalista íze csupán annyi
ban ü tö tt vissza az új m űvészettörténetre, hogy a 
szerzők óvatosságukban a  nem -nem zetinek adtak 
olyan hangsúlyt, mellyel jelenlevővé tették ezt a 
problém át o tt, ahol az különben nem  merült volna 
fel. A nacionalista és szellemtörténeti tévedések gon
dos -  és helyes — kerülésének talán még annyiban volt 
hasonló hatása, hogy a töredékesség em lített okai mel
lett ez is erősítette a kötet kissé pozitivista-mód tárgyi
lagos, a mélyebb összefüggések bizonytalan kimene
telű kutatását kerülő hangvételét. M ivel a történeti 
teljességet adni a szerzőknek nem  m indig állt mód
jukban, sokszor a történelmi egzaktság kapott hang
súlyt. E paradox állítás tarta lm át jobban  szemlélteti 
egy példa. A korai évszázadok művészetének kutatása 
az építészet egzakt tipológiai vizsgálatán nyugszik, 
és az építészetre fölállított tipológiai osztályok maguk 
köré csoportosítják a plasztika, a  festészet és az ipar
művészet emlékeit is. Hogy az egzaktság ebben az 
esetben nem biztosítja feltétlenül a  történelm i teljes
séget és pontosságot, az nyilvánvaló. H a például az 
iparművészet és a vele azonos szinten élő „kisebb” 
művészetek kutatása mélyrehatóbb és szélesebb len
ne, és az így kapott eredményeket visszavetítenénk 
a nagyobb egységekre, az eddig felállított tipológiai 
osztályok részben felbomlanának, részben pedig sok
kal gazdagabb tartalom m al telítődnének meg. Így 
tehát középkori kutatásunk minden eredm énye mel
lett is kissé személytelen és steril, m ondhatnám  körző- 
vel-vonalzóval húzott képet rajzol a  művészetről. 
Ami pedig a későbbi korszakokat illeti, ezek közelebb
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állnak hozzánk, de talán itt kellett megküzdeni a leg
több félresiklott értelmezéssel és elfogultsággal, úgy
hogy az egzakt osztályozás szárazsága még it t is 
érezhető. Igaz viszont, hogy a komplexebb, és a való
ságos történelmi árnyaltsággal megrajzolt régebbi 
művészettörténelem kérdése nemzetközi szinten is 
megoldatlan feladat, a forma- és stíluselemzés, a 
szellemtörténet és a  szociológiai háttér kutatása u tán 
komplexebb szintézist keveset lehetne említeni (köz
tük talán Sedlmayr Die K athedralen című összetett 
elemzésre törekvő munkáját).

A komplexebb kutatást bizonyára elősegítené, ha 
a  társadalom  és a művészet kapcsolatának archaikus 
formáit részletesebben is ismernénk. A polgárit meg
előző korszakokban -  bár utólag itt is kerek stílus- 
korszakokat tudunk felépíteni -  mégis elsősorban ezek 
a  formák alakították a művészetet. Hogy vizsgálatuk 
ma még nem  sok eredménnyel dicsekedhet, az részben 
a  polgári művészettörténetírás bűne, m ert azzal, 
hogy a képzőművészetnek irodalmias aspektust és 
individuális érdeklődést ado tt, a kutatást a heroikus 
és zsánerszerű emlékek irányába terelte. A termelési 
mód, a  tárgyi kultúra, és az ideológiai funkció bonyo
lult kapcsolatát viszont tisztábban és igazabbul tük
rözik azok a korszakok, melyekben az individuális 
felfogás még nem hódított tért. A képzőművészet 
régen „alkalm azott” volt a szó legszigorúbb értelmé
ben, és még az ideológia szolgálatába állítva is inkább 
annak tárgyi kelléke, m int sem illusztrációja, vagy 
tudatos eszmei összefoglalója volt. Ezért, ha az a r
chaikus összefüggés formák fontosságát említem, akkor 
nem misztikus, vagy rom antikus szemléletre gondo
lok, hanem olyan tudományos kutatásra, amilyennel 
pl. Engels a társadalmi mozgástörvények fontos feje
zeteit az archaikus társadalm akból kielemezte. Ahol 
az anyag amúgy is gyér, és nem  szám íthatunk tuda
tos művészi problémákra, vagy kézenfekvő nemzeti 
keretekre, o tt a folytonosság szála az ilyen archaikus 
mozgásformák fizikai mélységeiben húzódik. Sőt az 
egyes kulturális egységekre, topográfiai folytonosságra 
jellemző sajátos vonásokat is ham arább találjuk meg 
a műfajok és a tárgyi funkció korokon és stílusokon 
át vissza-visszatérő léptékeiben és arányaiban, mint 
a  pillanatnyi stílusáramlatoktól és az individuális 
kézjegyektől jobban színezett felszínen.

Látnivaló tehát, m inden abban az irányba m utat, 
hogy az ösztönös, spontán művészeti tevékenységben 
fölfedezzük a szükségszerűt, a  történelmileg és „fizi
kailag” determ ináltál. A polgári m űvészettörténet
írás W inkelmanntól datálható  nagy korszaka föl
építette a  formai analógiákra, a  stíluskritikára, és a 
kronológiai-topográfiai alapokra támaszkodó nagy 
rendszerezést, sőt megkísérelt „lelket vinni” ebbe az 
építménybe, de hogy ez utóbbi ne fusson szellem- 
történeti, idealista irányba, arra  csak az összefüggé
seket a valóság irányába továbbm élyítő marxista 
kutatás lehet képes. A képzőművészet, amely évezre
dekig mesterséges volt, majd pedig rangos életforma 
és heroikus pátosz színpada, különösen igényli, hogy 
belső, immanens összefüggéseit felszínre emeljük és 
tudatosítsuk.

Tévednénk, ha  azt gondolnánk, hogy a tudato
sítás csak a régi művészet naivitásának feloldására 
irányulhat. Éppen a polgári művészet nemzeti 
kereteinek és műfaji egységeinek felbomlása volt 
az, am i az im manens összefüggések létezését, prob
lém áját felszínre vetette. Az a sok, és egyre avul- 
tabb ideológiai teher, am i a képzőművészetet nyomta, 
valam int az életforma és a valóság megváltozása túl
terhelték és megújhódásra kényszerítették a műfajo
kat. Legeklatánsabb itt is az építészet esete, amely a 
m últ század folyamán -  mintegy ellenállva a  válto
zásoknak — m agára öltötte az elm últ korok ornam en- 
tális-figurális köntösét, miközben szerkezete acél és 
betonelemekre épült á t — hogy aztán  realizálja a 
valóságosan létezőt, a fizikailag és társadalmilag 
valóságos lehetőségeket. Ezen az úton já rnak  a többi 
műfajok is, legfeljebb kevesebb kontrollal és így 
kevésbé gyors és egyértelmű eredménnyel. Ezek a 
megrázkódtatások ébresztettek rá  minket a művészi 
munka és a  művészi tárgy tudatos elemzésére. Amit 
pedig egyszer észrevettünk, azt nem felejtjük többé 
el, sőt am ikor a m últ művészetében is a  mélyebb 
összefüggéseket szeretnénk megérteni, akkor tulajdon
képpen korunk és mai művészetünk jobb  megértésé
hez keresünk támaszt.

I tt térek még egyszer vissza a második kötetre. 
— m it adott ebből a  szempontból az újabb magyar 
művészet összefoglalása? Fülep emlékezetes köny
véhez képest előrehaladást és visszalépést egyaránt. 
A történelmi materializmus következetesebb alkal
mazása azóta kiszűrte azokat a metafizikus és ide
alista ízű modelleket (a görög művészetre épített 
nemzeti-egyetemes, és a Cézanne-ra alapozott érzék
letes-immanens párokat), amelyekre Fülepnek annak 
idején azért volt szüksége, m ert még nem  rendelke
zett átfogóbb elmélettel, melynek segítségével e dia
lektikus szemléletet bevezethette. A visszalépést mégis 
a történeti koncepció és az esztétikai elemzés te 
rületén, vagyis e dialektika alkalmazásában tapasz
talhattuk — a mérlegen újból nagyobb súllyal szere
pelt a nemzeti kritériuma, m int az egyetemesé, és 
bizonytalanabbá vált a társadalm ilag determ inált 
stílus és műfajkérdések vizsgálata. K ét tényező játszott 
ebben közre. Az egyik a két háború közti magyar 
állapotok és az akkori tudom ánytörténet következ
ménye. A Bethlen-konszolidáció u tán  a radikális 
polgári és forradalm i tendenciák olyannyira vissza
estek, hogy a nemzetinek egy, a századforduló 
impresszionizmusában gyökerező megfogalmazása 
(hazai viszonylatban a nagybányai iskola stílusa) 
újból aktuális, és a fasizálódó neobarokkhoz képest 
haladó idea lett. A húszas-harmincas években munkál
kodó művészek és esztéták így kevés kivételtől elte
kintve nem érezték szükségét annak, hogy e polgári 
nemzeti-művészet mellett más, egyetemesebb elkép
zelést is figyelembe vegyenek. Ez az esztétikai állás
pont, m int a  könyv megírásának előzménye termé
szetes módon hato tt a X IX -X X . századi anyag tár
gyalásakor. Másrészt viszont közvetlenül az új mű
vészettörténet megírásának előkészítése idején terjedt 
el némi kötelező ízzel a stíluskategóriáknak érték
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kategóriaként való használata. (Ennek a képző- 
m űvészetre is vonatkoztatott elemzése és bírálata 
olvasható Klaniczay Tibor tanulm ányában, M ar
xizmus és irodalomtudomány: A művészeti stílusok 
helye a m arxista kutatásban.) Ez u tóbbi norm a, amely 
a je lenkori alkotások elbírálását is múltszázadi stílus
jegyekre építette, további ösztönzést adha to tt a nem 
zeti és po lgári elemek túlértékelésére, azonkívül meg
nehezítette a felbomló stílus- és műfajegységek törté
nelm i hűségű vizsgálatát. Az érdem ben való im m a
nens összefüggések így újból elhalványodhattak, mind
az pedig , am i a polgári konvencióktól való eltávo
lodás vo lt, könnyen értelm eződhetett a  művészettől 
való eltávolodásnak is. A második kötetet olvasva 
m egállapíthatjuk, hogy a posztimpresszionista szem
lélet erősebben, a stílusnormák kategóriája mérték- 
ta rtóbban , inkább a posztimpresszionizmushoz szelí
dítve érvényesült. Mindenesetre együttes hatásuknak 
tudható  be, hogy Munkácsy életm űvének a kritikai 
realizm us szintjére emelése, vagy a plebejus XX. 
századi törekvések (alföldi festők például) kevéssé 
árnyalt jellem zése megtörténhetett. Hasonló okokból 
m inősült Csontvárynak a polgári társadalom ból való 
kivonulása a  patológia és a dilettantizm us birodal
m ába való száműzetésként. E ltorzult a  Nyolcak forra
dalm i karak tere  is, radikalizmusuk csaknem a deka
denciáért kijáró elmarasztalást kapta. Mindezeket a 
tévedéseket nem  érdemes itt bővebben felsorolni, 
hiszen a  túlbecsültek vagy az áldozatok helyesebb

értékelése azóta m egtörtént, legfeljebb közgyűjtemé
nyeink kiállításpolitikája késik a  helyesebb rang
sorolást a falakon is láthatóvá tenni.

T ovábbra is nélkülözzük azonban a műtárgy kelet
kezésének, a művészettörténet „fizikai” mélységének 
konkrét és általánosított vizsgálatát. Lehet ez feladata 
egy kézikönyvnek? A bban az értelemben, hogy o tt 
dolgozzák ki, nem. Most, hogy egyetlen, majdnem 
szubjektív benyomásból kiindulva végigsoroltam 
mindazokat a gondolatokat, amelyek a művészet- 
történet elolvasása u tán  az emberben felmerülhet
nek, sok kitérő, és néha talán utópisztikus vágyak fel
merülése u tán  mégiscsak ezt tudom  leginkább hiá
nyolni. Jó l igazolja ez az induláskor te tt megállapí
tást -  a  művészettörténet szükséges, igen hasznos, de 
nagyon előlegezett munka volt, mögüle még sok 
minden hiányzik. Ezért nem  is egy új összefoglalás az, 
amire belátható időn belül sor kerülhet, hanem részlet- 
problémák alapos vizsgálata, és a konkrét anyagra 
épülő, de attó l esetleg el is szakadó esztétikai-filozófiai 
alapkérdések kidolgozása. I t t  vagyunk a  legszegé
nyebbek, de itt tudunk a legtöbbet adni. Nemcsak a 
művészettörténelem nagy egészének távlatát bizto
síthatjuk vele, hanem szűkebb magyar emlékanyagunk 
kimerítő értelmezésével — hadd térjek még egyszer 
vissza a  fülepi dialektikára -  hasznos és még hiányzó 
elméleti szempontokat adhatunk az egyetemes kuta
tás szám ára is.

Perneczky Géza

SZÉPIRODALOM

Bruck Edith  könyve

(Ki téged így szeret — Európa K önyvkiadó, 1964.)

Az írónőt előbb ismertem meg személyesen, mint 
írásait. 1962-ben, amikor az E urópai íróközösség 
firenzei kongresszusa után R óm ában tartózkodó 
magyar küldöttséget felkereste, a  különböző orszá
gokból való írók társaságában, m ielőtt beszélgetés 
indu lhato tt volna közöttünk, valaki így jellemezte:
— ö  az életben m aradt Anna Frank. Tizenegy éves 
korában családjával együtt elhurcolták Magyar- 
országról, s néhány évvel ezelőtt, olaszul írott 
önéletrajzi elbeszélésével világhírt szerzett magának.
-  A hallo ttak  nyomán szégyenérzet tám ad t bennem 
egy p illana tra , hogy a „világhíresnek” mondott 
írónő m űvét éppen mi, szülőhazájának fiai nem 
ismerjük. De másodpercek leforgása a la tt — gondo
latban — idézőjelbe tettem a világhíres je lző t, s felté
telesmódban ugyan, de elhelyeztem Bruck Edithet 
a fasizmus borzalm ait megörökítő, irodalom  alatti 
dokumentumszerzők sorában. A zonban, ahogy be
szélni kezdtünk, azonnal félre kellett tennem  a bot

csinálta feltételezést. A fiatal — akkor harminc
esztendős — íróasszony szaggatott, pátosztalan ma
gyar szavaiból atmoszféra árad t, a hivatott író megje
lenítő, érzékeltető és szuggeráló ereje sugárzott 
szóbeli fogalmazásából is.

Néhány hónappal később elküldte két, addig meg
jelent könyvét, önéletrajzi elbeszélését ( Chi ti ama 
cosiy 1959.) és tizenegy novellát tartalm azó kötetét 
(Andremo in citta3 1962.).* írásait olvasva, a szemé
lyes találkozás emléke elevenedett fel bennem. -  Ez 
az asszony úgy ír — legalábbis az írói alapvonásokat 
tekintve —, m int ahogy beszél. Látszatra szabadjára 
ereszti mondanivalóját és ugyanakkor — ha nem is 
tömören, de — igazi művészi sűrítéssel, lekerekítéssel 
elhagyja a lényegtelent; minden úgynevezett irodalmi- 
ság nélkül fogalmaz, de éppen e tulajdonság révén 
sajátságosán egyéni módon alkot; sokszor darabos

* A  m agyaru l m eg je len t k iadás m agába fog la lja  cím adó írás
ként az ö n éle tra jz i elbeszélést, v a lam in t a  noválláskötet négy leg
szebb  d a ra b já t. A  fo rd ítás Székely S ándor m u n k á ja .
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szavakkal, szenvedéllyel és mégis pátosztalan tárgyi
lagossággal.

A Ki téged így szeret a művészi sűrítés iskolapéldája. 
Két évtized elevenedik meg az önéletrajzi elbeszé
lésben, az írónő születésétől húszesztendős koráig. 
És ez a húsz esztendő belesűrűsödik száz és egynéhány 
oldalba. A száz és egynéhány oldalt nem érdektelen 
felbontani: A fasizmus végső elaljasodásáig, 1944-ig 
eltelt tizenegy esztendő mindössze tíz oldal a műben. 
E néhány lapon is képes a szerző érzékeltetni szülőhe
lyének, a  felsőtiszavidéki kis falunak a világát -  több
nyire csak jelzésszerűen — a paraszti életet, s a maga 
családjának atmoszféráját: a  félparaszt, sorsüldözte 
„rongyoszsidó” apát, a vallásos anyát, a testvéreket; 
az egész család földhözragadt nyomorúságát. -  Maga 
a rém drám a: elhurcoltatásuk, a megaláztatás, a náci 
internáló táborok borzalmai, az éhezés, a járványok 
és az elesett, védekezésre képtelen emberek halálá
nak véget nem érő sora. — M indez, a  mondanivaló 
gerince alig több negyven oldalnál! — Ezután 
következik az önéletrajzi elbeszélés valamivel kiseb
bik fele: a szabadulás u táni hazatérés, az itthoni 
hazát nem lelés, szökés Csehszlovákiába, majd az 
új haza keresésének évei Izraelben. Gyerekkorának 
hazájából elüldözött fiatal nő hazát itt sem lel, 
elmenekül innen is. Ezzel végződik a  Ki téged így 
szeret: „Néztem  H aifát -  olvassuk az utolsó bekezdés
ben -  ez az az ország, ahol, azt hittem , örökre meg
maradhatok. Valósággal hitszegőnek éreztem magam, 
a népemmel, a földdel szemben, de Izraelt elhagyva 
főként magam elől menekültem. Ezt ismételgettem 
m agam ban: , Visszajövök! Visszajövök!’ Néztem
zokogó családomat, jó szerencsét kívántak, de nem 
tudom milyen szerencsére gondoltak.”

Mások, akik átélték a fasizmus embertelenségét 
— akárcsak arról a m atériáról, am i Bruck Edith 
művének középső negyven és egynéhány oldalába 
foglaltatik -  sok száz oldalas könyvet írtak. Ez a 
negyven és néhány oldal azonban, az előzményekkel 
és mindazzal, am i u tána következik, a legjobb, 
nagy terjedelmű láger-regényeknél nem kisebb döbbe
netét vált ki az olvasóban. A döbbenetét pedig 
korántsem csak a m atéria, hanem az anyaggal való 
művészi bánás, a bátor elhagyás és az ugyanolyan 
bátor kiemelés teremti meg. Nemrégiben olvastam 
Déry T ibor Gelléri Andor Endréről szóló szép írásá
ban: „Törölni -  akár még papírra vetés előtt, akár 
után — nehezebb próbája az írói idegrendszernek, 
m int m aga az írás.” Bruck Edith a papírra vetés előtti 
és utáni törlés terén egyaránt kitűnően megállja az 
írói idegrendszer próbáját, s e nem mindennapi

erény m ellett rendelkezik a m odern  prózaírónak 
egy sor más értékes tulajdonságával. K özöttük azzal, 
am i a törlés talentumának az igazi m ai művésznél 
velejárója kell, hogy legyen: gyakran egy kijelentő, 
máskor néhány sokfelé irányuló, érzékeltető és lég
kört terem tő m ondattal képes szinte annyit kifejezni, 
m int a  m últ századi írók egy fejezetben.

— . . . korántsem csak a m atéria — mondottuk az 
im ént. Egyedül a matériának a művészi koncep
cióba sűrítése magyarázhatja az t a  rendkívüli 
hatást, am it Bruck Edith műve az olvasóra gyako
rol. Az anyag és az alkotás összecsengésének sajátos 
vonásait elemezve, fellapozom Babits M ihály tanul
m ányát, az első világháború franciaországi internáló 
táborának világáról szóló kiváló regényről, Kuncz 
A ladár Fekete kolostoráról. Babitsot hasonló kérdések 
foglalkoztatták -  nem véletlenül — több  m int harminc 
évvel ezelőtt, e széles ömlésű m űvel kapcsolatban, 
m int bennünket e modern, sűrített módszerű könyv 
kapcsán: a naplóérték, az em lékirat-érték és a művé
szi alkotás problematikája. Amit a  hajdani, döbbe
netes mondanivalójú munkáról Babits elmond, 
többé-kevésbé vonatkoztatható erre  a minden egy
kori borzalm at túllicitáló tem atikájú műre. Kuncz 
művének hatását az átéltség szuggeráló hatalmában 
fedezi fel, s mi általánosíthatjuk szavait minden 
hasonló jellegű irodalmi alkotásra: „N em  a regény 
eszközeivel előállított látszat h at i t t  reám , hanem az 
átélt és vissza-élt valóság.” M ajd odébb: „A Fekete 
kolostor igazán megrázó eseményeket beszél el; de 
ezt a  regényszerű feszültséget, am ivel leláncol, azt 
az érdekességet, amivel m indig továbbragad, azt 
a  mély hatást, am it maga után  hagy, csak részben 
lehet ezeknek tulajdonítani. N agy részben a  művészi 
megalkotásnak kell tulajdonítani, amelynél fogva 
Kuncz A ladár müve magasan kiem elkedik a háborús 
riportkönyvek dokumentumsorából, s a legmélyebb 
értelem ben vett regényirodalomhoz csatlakozik, akár 
a Halottak Háza.”

Ü jra mondom, am it Babits a  Fekete kolostorról ír, 
nagymértékben vonatkozik Bruck E dith  Ki téged így 
szeret című önéletrajzi elbeszélésére és az írónő leg 
jobb novelláira is. Önéletrajzi elbeszélése a fasisz ta 
rém drám ának világirodalmi szinten legkiemelkedő bb 
tüköréi közé tartozik. És végül írjuk  le, hogy ugyan
akkor, amikor a rém drám ának nagy  művészi erővel 
megörökített képével állunk szem ben, Bruck Edith 
művének különleges érdekességet kölcsönöz az is, 
hogy kifejezője a fasizmus folytán hontalanná vált 
asszony világának.

Tolnai Gábor

,,Parancsolni kell a mélyből buggyanó forró szavaknak, hűvös fegyverré kell őket kalapálni. Rendre kell 
törekedni, és az álmoknak már csak a világos megfejtését szabad leírni.”

B Á L IN T  GTÖRGY
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Szabó Gyula: Gondos atyafiság
(Irodalm i K iadó, Bukarest, 1964.)

Csaknem tíz éve már, hogy a rom ániai magyar 
kritika -  ahogy H ajdú Győző írta  -  „harangzúgással” 
üdvözölte az  akkor huszonöt éves Szabó Gyulát, 
a  Gondos atyfiság első kötetének megjelenése után. 
A fiatal író  ham arosan kiadta a  regény folytatását, 
második kö tetét is, melyet ezúttal igen éles hangú 
bírálatok fogadtak. A trilógia befejezése ezután kissé 
elhúzódott, és hozzánk az egész — most m ár négy 
részre tago lt, s némileg átdolgozott — m ű csak most 
ju to tt el, a  rom án—magyar könyvkiadás dicsekedni- 
valóan szép termékeként. Az átdolgozás azonban 
egyáltalában nem  vált a mű javára , m ert igaz ugyan, 
hogy a  regény eszmeileg egységesebb le tt, de ennek 
számos értékes és szép részlet esett áldozatul. Mégis 
úgy érzem — és ezt hadd m ondjam  ki m indjárt itt —, 
igazuk volt azoknak, akik szükségesnek vélték 1955- 
ben „ h a ra n g  zúgatással” üdvözölni Szabó Gyula 
rendkívüli tehetségét.

Az olvasó egyszerűen képtelen kivonni magát 
Szabó G yula prózájának szélesen áradó sodrásából. 
Öreg korok mesélőinek bőbeszédűségével folyik a 
történet, de a széles hömpölygésében felbukkanó 
kérdések nap ja ink  kérdései; a  hősök kortársaink; és 
az érzelmek kuszaságából, a bonyolult ellentm ondá
sokból kibontakozó jellemek, bárm ely „m odern” 
regényírónak is becsületére válnának. Szabó Gyula 
a Móricz, Sadoveanu, Solohov típusú írók közé tar
tozik, voltaképpen azonban a felsoroltak egyikéhez 
sem hasonlítható. M indhárm uktól sokat tanult, de 
egyéniség m arad t, élesen elkülönülő, sajátos egyéni
ség. Ami b izony elég ritkaság fiatal íróink között.

A G ondos atyafiság központi problém ája a  fel- 
szabadulás u tá n i magyar falu legnagyobb problém á
ja : az egyéni gazdálkodás és a  közösségi életforma 
közötti választás életeket felforgató vívódása. A régi 
világ legfontosabb tartópillére a nagybirtok rendszer 
m ár összeomlott, amikor Szabó Gyula regénye az 
Udvarszéki kis faluban mozgásba lendül. M indenki 
érzi, hogy a földbirtok-reform u tán i helyzet csak 
ideiglenes lehet. Fennm aradt a pénzéhség, a  vagyo- 
nosodás vágyának  élet-torzító kényszere. Valami 
újnak kell kialakulnia, egy fejlettebb gazdálkodási 
formának, m elynek keretében lehetségessé válik egy 
tisztább, em beribb  életmód. A komm unisták közös 
gazdálkodást akarnak. A szűklátókörű m aradiak 
félnek az ú jtó l; de a lelkekben mégis érik a  változás. 
A régi életform a elleni szenvedélyes lázadással indul 
a regény: Szabó Julis, a gazdafi Gondos Palihoz 
kényszerített szépasszony megszökik leánykori szerel
mének öccsével, Akácos Miskával.

„A szerelm i, családi és közboldogságot akarom 
kutatni”  — vallja  Szabó Gyula -  „úgy tartva  a lám
pást, hogy ragyogjon ami ragyogni való, és árnyékba 
essék am i sötét, s mégis mindenki az t érezze, hogy 
am it a lám pafénynél lát, az a napfényre is igaz.” 
(Utunk, 1956/48.) A Gondos atyafiság történetében 

a szerelmi, családi és közboldogság szoros kapcsolat

ban van egymással; egyik kritkusa mégis a túlzott 
„alsószoknyakultuszt” veti írónk szemére. Ez a kriti
kus ugyanis nem veszi észre, hogy az anyagi érdekek
től tiszta szerelem kívánása egyben a  Gondos atya
fiság ifjú hőseinek leghatásosabb tiltakozása az ósdi, 
pénz-központú életszemlélet ellen. És elfelejti azt is, 
hogy az „alsószoknyakultusz hívői”  húszegynéhány 
éves fiatalok! Vajon nem éppen az lenne természet- 
ellenes, h a  nem  sóvárognák m indennél jobban  a 
szerelm et? Nehezen lehetne harsogóbb NEM -et 
m ondani a  hagyományos paraszti világnézetre Szabó 
Julis tragédiájának kibontásánál! És ha szerzőnk 
h ibázott, akkor abban hibás, hogy ezt a  tragédiát 
„nincs szíve”  végső pontig feszíteni. Gondoljuk csak 
el: Ju lis  élete mindössze azért rom lik el, m ert két 
évvel -  nem  többel, -  korán született! H a csak 1949- 
ben és nem  1947-ben kerül eladósorba, családja til
takozás helyett bizonyára ujjongva segítené Akácos 
Sanyi irá n ti szerelmét. Közben ugyanis a világ addig 
fordult, hogy a Gondos atyafiságtól Sanyi apja, a 
falu ko rábbi pásztora vette át az elöljárói hivatalt. 
S Ju lis  első házasságának kikényszerítője, a  ravasz 
Gondos Pál annyira tisztában van ennek jelentőségé
vel, hogy am ikor az asszony elhagyja az ő fiát Akácos 
Miska kedvéért, még ennek a második kontyolónak 
a fővédnökségét is elvállalja. Julis azonban hiába 
faluszépe, h iáb a  gondolnak rá  sóvárogva a férfiak, 
nem lehet boldog; semilyen erőfeszítéssel nem  képes 
helyre hozni elhibázott életét; és ebben elsősorban 
is a történelem  a bűnös, mert késve hozta el Székely- 
lókra a  vagyoni érdekek felrúgásának lehetőségét. 
Mivel pedig  Ju lis szenvedélyes küzdelme szerelmé
ért, boldogságáért megrázó erejű; sorsában óriási 
erővel szólal meg az író vádja.

Igaz, Ju lis  nem  sokat törődik a közboldogsággal. 
Nem vállalja a  közösgazdaság megalakításának gond
ja it, m ajdnem  közömbös ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 
Inkább a szívével gondolkodik, mintsem az eszével, 
s a szeretetet mindennél többre tartja. Ám ne felejt
sük, hogy am ikor segíteni kell valakinek, Ju lis mindig 
kész erre. M ég arra is vállalkozik, hogy m iután 
Miska elhagyta őt Gondos Dénes Eszti lánya kedvéért, 
segítse a  szerelmeseket; mert nem kívánja, hogy Eszti 
élete is o lyan kátyúba jusson, m int az övé. Ebben az 
ősi káröröm et és rosszindulatot leküzdő jóságban 
olyan m agasabb rendű erkölcsi szemlélet szólal meg, 
melyben tö b b  az emberség és a közösségi szellem, 
m int néhány  hangzatos agitációs beszédben.

A po litika  Székelylokon különben is a férfiak 
dolga még. Akácos Sanyié, aki nemcsak szavakban 
tör lándzsát az új szükségessége m ellett, de példát 
m utat m agánéletében is. Amikor választania kell, 
hogy szerencsétlenné teszi-e kisfia anyját, akinek 
hűséget ígért; vagy örökre tönkreteszi saját életét és 
azét az asszonyét, akit mindennél jobban  szeret; 
-  önm aga ellen, a becsület mellett dönt. T ud ja , hogy 
Julis eltaszítása benne is gyógyíthatatlanul sajgó 
sebet hagy — Szabó Gyula nem kissebbíti e döntés 
lelki kínjait, — Sanyi azonban nem dönthet másként.
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A köz- ös magánerkölcs szigorú belső törvényei köte
lezik erre; s ő, aki a közösség érdekében akar m un
kálkodni, és akarva-akaratlanul „vezető” lesz, a  szó 
nemes értelmében, nem dönthet a szerelemben sem 
pusztán önző szempontok alapján. Nagy kár, hogy a 
regény befejező részében döntésének tragikum a erő
sen eljelentéktelenedik; az író áldozatul esvén egy 
esztétikai tévedésnek, nem  m eri vállalni a szocialista 
faluban Sanyi, Julis, sőt harm adiknak Sanyi fele
ségének tragédiáját.

A regény első fele elem i erővel sugallja, hogy 
hősei egy emberibb életre és nem csupán anyagi 
helyzetük megjavítására törekednek. Hiszen Szabó 
Mátyás, Ju lis mostohaapja igazán sikeresen javíto tt 
saját helyzetén, am ikor szolgalegény korában fele
ségül vette a gazdag -  igaz kissé korosodó -  Gondos 
Lidit; élete mégiscsak „füst és pára” , a  vagyonért 
fel kellett áldoznia m indazt, ami az életet széppé és 
tartalm assá teszi. Jellem ét a sok kuporgatás és meg
aláztatás tutyi-mutyivá torzította. Még arra  sem 
képes, hogy miután elvesztette a vagyont, amelyért 
m indent feláldozott, elvesse magától a  végleg értel
metlenné vált életet.

Sajnos azonban Szabó Gyula mindezzel nem  elég
szik meg. A regény második felében az újat vívódva 
kereső fiatalok gondjait fokozatosan kiszorítja a nagy 
közösségi probléma: a kollektív megalakításnak ügye, 
melyet a falu vezetőinek járatlansága és a szektás 
Mezei túlzásai majdnem  elrontanak; Akácos Sanyi 
és a járási megbízott ügyessége azonban végül is 
m indent rendbe hoz. A ligha lehet vitás, hogy ezek a 
problémák rendkívül fontosak, és minden bizonnyal 
a szocializmus útját kereső falvak nagy többségében 
élesen felvetődtek. (Sánta Ferenc: Húsz óra!). Csak
hogy Mezei lényegében hiteles alakja épp úgy el
nagyolt, m int Akácos Sanyi katona-barátjáé, a  párt
munkás Gidóé. Ebben a  részében megszűnik a 
regény belső áradása, a  cselekmény fejlődésének 
irányát különböző gyűléseken elhangzott, vagy el
gondolt beszédek szabják meg, a hősök jellemének 
fejlődés-törvényei helyett. Ezek a  beszédek felvetik a 
kollektív szervezésének legtöbb kérdését, és vitat
hatatlanul kommunista szellemben válaszolnak rájuk. 
Hosszadalmas, vezércikk-alaposságú fejtegetéseik 
azonban egyrészt lefékezik a  regény lendületét, 
másrészt művészi értékük is erősen kétséges. Sokkal 
meggyőzőbb lenne, ha az író a  hősök sorsának ala
kulásában, sikereikben és kudarcaikban oldaná fel 
ennek a nehéz időszaknak oly súlyos gondjait.

A regény egyik rem ek jelenete, am ikor a volt 
pásztor átveszi az elöljárói hivatalt. Az öreg Akácos 
M ihály eddig soha nem  beszélt telefonba, és amikor 
leendő irodája felé közeledve meghallja csengését, 
ijedten menekül a trafikba, nehogy m indjárt egy tele
fonálás esetleges kudarcával kelljen kezdenie hivatali 
pályafutását! Szabó G yula rendkívüli finomsággal 
érezteti az öreg Akácos érzéseit ebben a furcsa, soha 
vissza nem térő, kissé zavaros, és M ihály bácsi szá
m ára mégis dicsőséges órában. Ezekben a sorokban 
alakul ki köztünk és Akácos M ihály között az a ben
sőséges viszony, melynek következetében megértjük

az öreg m inden későbbi cselekedetét, még h ibáit is. 
Mezei tragikom ikus alakját ellenben egyedül a 
„H absburg  nemzetség”  -  sokat mondó -  frázisa 
szimbolizálja. Tudjuk róla, hogy szerencsétlen ember, 
aki nem találja helyét abban a világban sem, mely
nek elkövetkeztéért egész életében küzdött, — mégsem 
tudunk együttérezni vele. Nemcsak azért m ert erő
szakosságból eredő hibái rendkívül ellenszenvesek, 
sokkal inkább annak okából, hogy egyszer sem néz
hetünk mélyebben belső világába.

Mezei és Gondos Dénes küzdelme erőszakoltan 
kerül a regény második felének középpontjába. Még 
a  Mezeinél árnyaltabban ábrázolt Gondos Dénes is 
csak m ásodrendű hős a  fiatalok mellett. M egismer
kedünk vele foglalatosság közben; meglepjük, amikor 
a  tűzhelynél olvasgat; halljuk okos gondolatait, 
melyek tiszteletet ébresztenek irán ta  a fiatalokban, 
különösen a két Akácos fiúban; csak éppen bizalmas 
viszonyba nem  kerülünk vele. Így aztán  am ikor az ő 
állásfoglalása válik a regény sarkalatos kérdésévé 
m iután ezt a központi szerepét forró, belső líraisággal 
ábrázolt fiataloktól veszi át, -  hidegen megjelenített 
személye nem  tudja az előző fokra hevíteni a regény 
cselekményét. Ezért itt is Sanyi és Ju lis , valam int 
Miska és Eszti szerelme az igazán fontos, némileg 
az író szándékai ellenére.

Szabó G yula dicséretére szól, hogy regényében 
nincs egyetlen fekete-fehér figura sem. Az író megérti 
és em berként ábrázolja az okos, megfontolt, de a 
dolgok természetéből adódóan ellenséges Gondos 
Pált épp úgy, m int a kissé korlátolt, de kommunista 
Mezeit. T udja , hogy a nagy változás gyakran éppen 
a legközelebbi hozzátartozókat fordítja egymás ellen, 
így az Akácos családon belül szinte m indenkit; Sanyi 
a vezetési módszerek kérdésében ütközik össze apjá
val, annyira, hogy egy-egy jelenetben szinte ellenség
ként kerülnek szembe; Miskát pedig a  Ju lis  kaland 
és kollektív ellenessége fordítja szembe m indkettő
jükkel. A jellem ábrázolás és a helyzetek kiélezése -  a 
fenti h ibák ellenére is -  erős oldala Szabó Gyulának; 
a hangulatok megteremtésében, és a jelenetek életre- 
keltésében pedig helyenkint egyenesen remekel. Az 
elm últ fél évszázadban megjelent paraszt-regények 
tömege u tán , egész meghökkentő, mennyi megkapóan 
újat és szépet tud  m ondani, még a  földmívelő embe
rek szerelmi életéről is.

A regény stílusa gyakran erősen lírai hangvételű. 
Rendkívül meleg Szabó Gyula prózája, sőt talán egy 
kissé túlságosan is lágy. Szeretettel közelíti meg vala
mennyi hősét, még hibáikkal szemben is elnéző. 
S ezt a szeretet rá  tudja kényszeríteni olvasóira is. 
M iközben megismerkedünk Székelylok lakóival, 
meg is kedveljük őket. A harag, a  gyűlölet, a  sötét 
színek szinte teljesen hiányoznak a  Gondos atyafiság 
történetéből. És ha ez nem is mindég válik a  regény 
javára , így lesz e mű a harsogó életöröm , a szere
lemre és jobbra szomjas fiatalság bizakodástól duz
zadó vallomása. Végig a  fiatalok élete az igazán fon
tos, még akkor is, amikor nem  róluk van szó. Azoké 
a fiataloké, akik most, egy új világ kezdetén indulnak 
az életnek.
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K ülön élm ény a regény csodálatosan szép nyelve
zete. V égre egy író, aki nem a szürke, elkoptatott, 
ízte len íte tt köznyelvet használja! Szabó Gyula nyelve 
tájjellegű, s gyakran, -  különösen hőseinek szájában -  
inem  is az  Akadémia Nyelvtani Szabályzata szerint 
rendeződnek a  mondatok. T alán  ném i romanizmus 
is érezhető ebben a nyelvben, és mégis . . . M indezért 
annyi zam atos íz, nyelvteremtő erő kárpótol bennün
ket, am enny it nem találunk egy egész év hazai 
könyvterm ésében sem!

Érdekes röviden összevetni a  szintén székely szüle
tésű S án ta  Ferenc Húsz ó rá já t Szabó Gyula
regényével. Sánta műve a székely népballadák han 
g u la tá t idézően komor hangvételű, szűkszavú, 
kem ényre kovácsolt, indulatokban bővelkedő alkotás. 
A G ondos atyafiság szinte m indenben ellentéte, de 
ez is vallom ás, sőt vád is, bár nem  önkínzó számon
kérés, hanem  az élet, a szerelemmel megszépített 
fiatal élet reménykedő dicsérete. Sánta regénye keserű 
keménységével szinte belevágja m agát olvasója tuda
tába , Szabó Gyula viszont hangulatilag  ragadja 
m agával. S án ta  a „szenvedve küzdő em berrel érez 
együtt”  (Béládi Miklós), Szabó G yula pedig a fiatal
ság m inden t legyőző bizakodásával szemléli hősei 
sorsát. Az ő szám ára a szenvedés az a legfőbb rossz, 
am it ki kell küszöbölni az életből. De közös mindket
tőjük alapszándéka, hogy az em ber erkölcsi arcula

Berda József: Égni! elégni!
(Szépirodalm i Könyvkiadó, 1964.)

Berda József, amikor negyven éve az irodalom 
állam polgára lett, szándékosan az epikureizmus 
m agatartásá t választotta. Groteszk életöröm e Rabela- 
is-t idézte; a  ropogós kacsák, ízletes gombák, kövér 
sajtok gasztronóm iai gyönyöre Frans Hals ínyenc 
asztalait, harsány erotikája D ubout mester pajzán 
asszonyságait ju tta tta  az olvasó eszébe. M agatartása 
mégsem gondtalan  hedonizmusból született: ha nem 
is lázadást, mindenesetre a társadalom  rendjével 
való elégedetlenséget és szembehelyezkedést takart. 
M ásokat kiábrándultságba, reménytelenségbe vagy 
anarchista indulatokba hajszolt a kor, József Attilára 
például a  Tisza szívvel lázadó kétségbeesését paran
csolta — B erda vitalitása azonban nem  tűrte a 
rem énytelenséget: levegőt és világot keresett magá
nak. Ezeket ta lá lta  meg az érzéki gyönyörök különös, 
a  társadalm on kívül eső szigetén, a csavargó költő 
szabad attitűd jében . E sajátos epikureizmus tartal
m ára m u ta to tt rá  az egykori kritika is: Illyés Gyula 
(N yugat, 1929) és Németh László (N yugat, 1930) 

írásai m érték  először a kor közérzetéhez Berda 
verseit.

Ezek a versek az élet örömén indultak  fel, ám az 
élvezetek, m elyek megihlették őket, korántsem  elér
hetetlenek. Berda ujjongó lelkendezései a  „vegata- 
tlv” élet gyönyörűségein gyúlnak, elégedettségét a

tának  alakulását vizsgálják a  felszabadulás utáni 
falusi viszonyok hatásában. S m ind a ketten -  Sánta 
élesebben, Szabó Gyula feloldottabban — észreveszik 
m ennyi tragédia táplálkozik még ma is a múltból.

Szabó Gyula inkább a nagy mesemondók és nem 
a szűkszavú krónikások örököse. Feltámasztja a már- 
m á r eltem etett nagyepikát, de ebben a formában a 
legkorszerűbb kérdéseket veti fel, és az egyes részletek 
kidolgozásában novellisztikus finomsággal árnyalja- 
indokolja jellem eit, cselekményét. M űve széles körkép 
egy kis falu életéről, melyben egyaránt fontosak az 
em berek, a házak és a  táj szépségei. Vállalkozása 
ú jabb  irodalm unkban egyedülálló: tudomásom sze
r in t ő az egyetlen, aki egy trilógia, sőt ebben a for
m ájában egy tetralógia megírására vállalkozott, úgy, 
hogy műve cselekményét szinte napjainkban indítja.

M inden kritikus álm a, hogy jelentős írót, jelentős 
m űvet fedezzen fel. Ilyenkor aztán  -  és ez szolgáljon 
mentségemül -  elnézőbb is, és főleg lelkesebb a 
m egengedettnél. Szabó Gyula m inden bizonnyal 
felfedezés nálunk, és a Gondos atyafiság, -  annak 
ellenére, hogy távolról sem hibátlan  alkotás, -  két
ségtelenül kiemelkedő műve napjainknak. Szabó 
Gyula még most is fiatal prózaíró, és tehetségét a 
legszigorúbb mérlegre helyezve is rem élhetjük, hogy 
még sokat fogunk hallani róla.

Taxner Ernő

napfényben fürdő bőr, az erdei levegőt szippantó 
tüdő, a  gyaloglástól bizsergő lábak, a  telt asszonyi 
idomokon vagy az újpesti piac ínyencségein legelésző 
szemek, az ízletes táplálékot kapott gyomor örömei 
okozzák. Ezekből a  valójában igénytelen örömökből 
term ettek legjobb versei: a  Szép kacsa dicsérete, az 
Egy kövér asszonyra, a Vers a péklegényekről. Az epiku
reizmus látszata mögött azonban m indig van valami 
halvány panaszkodás, az életöröm hangjaiba mindig 
belehallik valami helyreigazító önirónia: „Leg
boldogabb e földön, ki sokat nevet, keveset panasz
kodik, m ert ez illik jól az egyszerű tó t gyereknek, 
ki babon és krumplin hizlalta m agát bátor cseleke
detre” — vallotta magáról egykor Öröm (1930) című 
kötetének soraiban. Arcán tehát a  jóllakottság és az 
élvezetek rózsái mellett jelen voltak a panasz, az 
alázat, az igazmondás (a „b á to r cselekedet” ) és az 
önirónia barázdái is.

Az epikureista versek nyomán kialakult Berda- 
legenda azonban nem vett tudom ást ennek az arc
nak keserű és mélyebb vonásairól. Az évtizedes 
kritikai hagyomány, mely a „kacsák és borok” 
bará tjá t, a „gondolatlanság” , a „boldog egyszerű
ség” infantilis hősét, a „költő turistát” ünnepelte 
benne, nem  is próbálta m ásra, többre biztatni őt, 
sőt hovatovább „gasztronómiai költészetként” vette, 
tudom ásul Berda műveit. A költő egyénisége pedig 
mely korábban a lázadás lehetőségét ta lá lta  meg az
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érzékek gyönyöreiben, lassan belekényszerült egy 
szerepbe, mely rokonszenves volt ugyan, ám  egy
úttal igénytelen is.

Költészetének mélyebb értékeire az utóbbi évtized 
termése világít rá ismét. Az Ostor és olajág, az így  
igaz, és most az Égni! elégni!, rácáfolva a legendára, 
töprengő, gondolkodó, az öregedés, a magány 
keserveivel és a közösség gondjaival egyaránt vias
kodó líráról tanúskodik. A költő indulatai között 
megtaláljuk még ugyan az epikureizmus ujjongását, 
életöröme mégis elmélyült: az emberi helytállás, a 
konok igazmondás, egy következetes írói pálya 
nyugodt önérzetévé nemesedett. Berda öntudatosan 
hordozza „ a  tisztes szegénység zord igáját” , s ez a 
sors most az elvégzett feladat nyugalmával tölti el 
költészetét. Fáradtabb, rezignáltabb, nemegyszer 
fájdalmasabb — de gondolkodásban és költői érzé
kenységben igényesebb jeleket írnak ezek a versek 
a Berda-portré eddigi vonásai mellé.

Ebből a világból valók az új kötet versei is. Az 
öregedés gyötrelmes tudatával viaskodnak A ,,vitriol” 
ciklusból és A , ,Keserű strófák” ciklusból sorai, egy 
kínzó betegség fájdalma lüktet a Balatonfüredi vázlatok
ban és a  Baleseti szomorúságom szakaszaiban, az elha- 
gyatottság kiáltja el panaszait a Magamra maradtam ?- 
ban és az Utóirat egy szobaasszony halálához darabjai
ban. M indezek mögött ott sötétlik az öregkor rossz 
közérzetének alaptónusa, a halálfélelem, — az elmú
lás fenyegetéseit jelzi az Árvaság, a  Mérleg, az 
Újabb szomorúság s még annyi más. A költői horizont 
kitágulásáról árulkodik, hogy az egykor „társadalm on 
kívülinek” vélt költőt nem csak a saját gondjai 
szorongatják, hanem az emberiségé is: a Kiáltás 
életünkért például a háború  rém ei ellen tiltakozik. 
Az új versek alaphangja -  ha egyféle irónia, sőt 
nemegyszer az „akasztófahum or” (pl. Bonyodalom) 
felhangjával is -  a kiábrándultság és a fájdalom, 
gyakran azonban az apró kellemetlenségek: az utcai 
forgalom vagy a tömeges futballrajongás is ugyan
azokat a költői reflexeket váltják ki, m int az emberi 
sors tragikus valóságai. Berda indulata ezekben a 
versekben (pl. A ,,nagy” meccs elé, A sok-sok bolond 
száguldóra) már-m ár öreges dühösködéssé válik, iró
niája zsörtölődéssé fakul.

Az Égni! elégni! a szorongás és a reménytelenség 
megszólaltatásában is őrzi Berda emberi és költői 
eszményeit. Az élet szeretete most is gyakran forr 
ki költészetéből (Pihenteti! szavak, Könyörgés, Pontos 
pont), s egyre hevesebb szavakban kap megfogalma
zást az igazmondás szenvedélye ( Magatartás, Értet
lenség ellen, így legyen) és az emberi együttérzés maga
tartása is. Berda konok moralista: indulatos és 
gúnyos sorokkal fordul a közéletben és az irodalom
ban fellelhető hazugságok ellen. Igazmondó szenve
délyében, a , , lelkiismeret menydörgéseiben” az

emberi tisztesség és értelem méltóságát akarja pél
dázni: „én  is tettem  valamit az em beri méltóság 
tiszteletbentartásáért, hogy undorodtam  a hazudo- 
zástól” („Elvitte a huzat”) .  -  S ahogy a  megrokkant 
és öregedő költő az igazság elszánt vállalásában 
találja meg méltóságát, úgy leli meg szorongásai
nak gyógyszerét az emberi szolidaritás eszményei
ben. „Szenvedj együtt a szenvedőkkel és légy velük 
együttérző mindenféleképpen” — szól önmagához 
Szomorú cím ű versében, a Válaszként valakinek pedig 
a kötet legszebb vallomásaként áru lja  el az öregedő 
költő ars poeticáját:

Még akkor se különülj el, ha 
durván megbántanak ! Éljen az 
ember emberek között; szeresse-keresse 
bennük azt, ami jó, bírálja azt, ami 
rossz, de azt is a győzelemig 
szárnyaló szeretettel !

Berda József m ár hatvan éve használja a szabad
vers kifejező eszközeit. A próza módszere azonban 
nemcsak versformáira hatott, hanem  képalkotására, 
költői eszközeinek megválasztására, versmondatai
nak megformálására is. Berda lírá ja  a  hétköznapi 
dolgok rejtett költőiségét használja fel, a  prózaiság- 
ból lobbant költészetet. Versei sajátos dialektikát 
terem tenek a téma, az eszközök tárgyiassága és a 
költői m agatartás végletes alanyisága között, -  egy
szerű, prózai dolgokra lát, de önm agát, saját lelké
nek rezdüléseit nézi bennük: „ M ag ad a t nézegeted 
az egyre színesebben kavargó tá jb a n ” -  mondja 
ősz  cím ű versében. Üj versei is ebben a  közegben 
jelentkeznek: itt-ott klasszikus ütem ekkel átjátszott 
szabadversekben és rímes négysorokban formálja 
meg mondanivalóit.

Verseinek másik sajátossága az epigrammatikus 
zártság: O m ar Khayamra hivatkozik (Előszó helyett), 
s a  szűkszavúság programját írja elő a m aga számára: 
„A  szűkszavúság magas művészete vagy, vers! Csak 
akkor élsz, ha élsz, ha mélyből m erni mersz!” (Ex  
catedra). Ez a  program s az O m ar K hayam -i példa 
azonban valóban mélységre, az indulatok tökéletes 
form ába rögzítésére -  szigorú és fegyelmezett 
m űhelym unkára kötelezné a költőt. Az Omar 
Khayam-vers olyan, mint a  gyém ánt: az indulatok 
és az értelem forró lávája kristályosodott benne 
töm ör és örök érvényű kifejezéssé. Berda azonban 
mintegy egyszuszra mondja ki verseit: amelyik si
került, azt az ötlet kegyelme segíti a  papírra, a 
többi — sajnos a többség! — csak pillanatnyi hangu
latok gyors lekottázása, ösztönös fogalmazás — köz
hely lehet.

Pomogáts Béla
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Gereblyés László: Még tovább!
(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964.)

Négy évtized költői termésének legjavát sűríti ma
gába G ereblyés László újabb kötete, s ez már ön
m agában m eghatározza a kritika feladatát: egy négy 
évtizedes költői mű értékelésére kötelezi. Ez az 
értékelés a z t is megköveteli, hogy ne csak az alkotá
sokat vegyük figyelembe, de az eddigi kritikákat, 
elemzéseket is. Gereblyés költészete esetében ez az
ért is elengedhetetlen, mert két, egymástól lényege
sen különböző álláspont alakult ki művészetének 
megítélésében. Az egyik vélemény képviselői a 
komm unista em ber és költő megszemélyesítőjét 
látják benne. Művészetében elsősorban a  töretlen 
hitet, k ita rtást értékelik és kevesebb figyelmet fordí
tanak a  költészet formai, esztétikai vonatkozásaira. 
Mások viszont éppen ezt emelik ki és teszik elemzé
seik középpontjává. A két ellentétes megközelítés, 
két ellentétes eredm ényt ad: egy jó  és egy rossz 
költészetet. T ud juk , sommázó ez az összefoglalás, 
nélkülözi az  árnyalatokat, az enyhítő jelzőket, de 
úgy véljük, h íven  fejezi ki azt a  lassan m ár tart
hatatlanná váló  helyzetet, ami Gereblyés költészeté
nek m egítélésében kialakult. Tévedés ne essék, nem 
a harc ellen vagyunk, a harc jó , a harc szép, de 
nagyon meggondolkodtató, ha annak egy költészet 
esik áldozatul. Gereblyés művészetének megítélésé
ben pedig a  je lek  erről tanúskodnak, s ezért célunk 
sem lehet m ás, m int egy igazabb értékelés meg
kísérlése.

Annak, ak i egyszer majd arra  vállalkozik, hogy 
pályaképekre ossza Gereblyés költészetét, a főbb 
határok fölvázolásánál nem lesznek különösebb 
problémái, m e rt e líra, mint érzékeny műszer követi 
és jelzi a  munkásmozgalom alakulását. A párttal, 
a munkásmozgalommal kötött eszmei, emberi szövet
ség határozza m eg Gereblyés költészetét, és a  gazda
sági világválság éveiben fellendülő mozgalom köve
telményei te rem tik  meg sajátos költői hangnemét 
is: a nyílt h a rc  óráiban egyre, a célra összpontosító 
riadó-költészetet. ( Munkanélküliek dala, A csepeliek
hez, A katonákhoz). M ár ezek az alkotások is világo
san m utatják  a  gereblyési líra publicisztikai jellegét. 
A kritikusok egy része éppen a publicisztikai ihletés 
miatt tagad ja  Gereblyés művészetét. M i ebben az 
igazság? A publicisztikai jelleg önm agában még 
nem negatívum , vagy legalábbis nem  mindig az. 
E. Fehér Pál is o tt téved (K ortárs, 1960. okt. IV. 
évf. 10), hogy á lta lában  tagadja a publicisztikát a 
költészetben, s csak átmeneti jelenségnek tartja. 
Egy költészet értékelése azonban konkrét elemzést 
kíván. R endk ívü l nagy a hibalehetőség az olyan 
megközelítésben, amely pl. az 1930-ban ír t verset 
csak a ma szem ével vizsgálja. Egy olyan költészet, 
mint a gereblyési líra , amely oly szorosan fonódik 
össze a m unkásm ozgalom  konkrét nap i problémáival 
még fokozottabban megköveteli a  kor szem előtt 
tartását. H a  így közeledünk ehhez a művészethez, 
akkor azt kell m ondanunk: ez a közvetlen harcra-

szólító, agitatív riadó-költészet a  harmincas-negyve
nes években a maga sodró m ondataival, amelyekben 
szinte észrevétlenül fogalmazódnak meg nagy 
em beri és költői igazságok, képes a rra , hogy magas 
művészi színvonalon jelenítse meg korát. ( Kiáltvány I. 
Kiáltvány II:)  A megállapítást az ado tt kor történelmi 
valósága igazolja. A harmincas évek publicisztikai 
ihletésű riadó-költészetének azért volt meg a nagy 
művészi lehetősége, azért foghatta á t kora és társa
dalm a egész valóságát, mert az az agitáció, melyet 
ez a m űvészet folytatott az egész emberiség sorsának, 
a történelem  menetének átform álását célozza. A 
nagy buktató  abban rejlik -  tragédia ez, szomorú, 
igazságtalan - ,  hogy túlságosan korhoz, adott törté
nelm i helyzethez kötött líra az ilyen. Az eszme 
győzelme, a harc vége, az építőm unka kezdete táp
talajátó l fosztja meg ezt a költészetet. Az új kor, 
új problém ákat vet fel, amelyek művészi meg
fogalm azására ez a líra már nem alkalmas. Gereblyés 
bírálói teh á t ott tévednek, hogy a mai helyzetet 
vetítik vissza egy lényegesen különböző történelmi 
szituációba.

M indez természetesen nem je len ti azt, hogy 
Gereblyés költészetének a harmincas-negyvenes 
években, -  nagy eredményei m ellett -  ne lettek 
volna m eg a maga sajátos problém ái, amelyek be
folyásolták az ábrázolás művésziségét. Ezeket a 
jelenségeket akkor tárhatjuk fel, ha  Gereblyés sok
színű versei közül a költőre jellem ző kedvenc, 
tipikus form át, megoldást akarnánk kiemelni. A 
gereblyési líra áttanulmányozása azt m utatja, ilyen 
nincs, inkább  bizonyos rövidebb ideig felötlő meg
oldás-formák gyakrabb visszatéréséről beszélhetünk. 
Ilyen a  kuruckori felelgetős, az egy címszót boncol
gató versek gyér sora. ( Meddig, Csönd, Meleg, 
Veszély). M i ennek az oka? Gereblyés három  nagy 
hagyom ányra épít: a német munkásmozgalmi köl
tészetre, a  francia Pottier és körének eredményeire, 
valam int a  francia és magyar avantgárd  lírájára. 
Művészi szempontból e három, megegyezései ellenére 
is lényegileg különböző hagyomány eggyé ötvözése 
a sajátosan gereblyési líra form ájában jelenti ennek 
a  költészetnek az egyik alapproblém áját. Gereblyés 
egész munkásságán áthúzódik a hagyom ány át
form álásáért folytatott harc. Ennek jegyében születik 
meg a sokféleségben alapegységet adó motívum: a 
cselekvő-líra, a  riadó-költészet. Gereblyés azonban 
nem tu d ja  elvégezni az egész hagyom ány totális át- 
lényegesítését, s ennek az lesz a következménye, 
hogy a sok form ai változatosság mintegy ellentétébe, 
bizonyos egyhangúságba csap át. A költő nem tudja 
mélyen kim unkálni, sajátjává avatni az adott formát, 
ezért szükségszerűen megreked a jó  formaérzék 
terem tette egyszeri lehetőségnél. M ásfajta, de az 
előzőekkel szorosan összefüggő következmény az, 
hogy m íg a formai módozatokban sok bravúrt 
figyelhetünk meg, nyelvileg régi m arad  és az új 
formai változatokat szokott képekkel próbálja egyez
tetni. így  a  nyelvi vonatkozás megtöri a  formai len
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dületet, míg a másik gátjává lesz a költői köp, 
mondanivaló elmélyítésének.

1945 s még inkább a felszabadulást követő évek 
olyan változást jelentenek Gereblyés költészetében, 
amelyet az eddigi értékelések vagy nem  vettek 
észre, vagy félremagyaráztak. M iről van szó? Ez 
a publicisztikai ihletésű riadó-költészet, amely a 
nyílt harc óráiban az ábrázolás, harcrahívás művészi 
eszköze volt, a  maga direkt, közvetlen lírai eszközei
vel egyre alkalm atlanabbá vált az új kor rejtettebb 
ellentmondásainak megjelenítésére, m ert ez á t
tételesebb lírai kifejezőeszközöket és differenciáltabb 
költői szemléletet követelt. Emberi és költői tragédia 
ez: egy költészet, amely a legszebbet, a  legjobbat 
akarta, a történelmi váltás következtében, az eszme 
győzelme után  már nem tudja művészien ábrázolni 
azok sorsát, akikért egész életében küzdött. O lyan 
tény ez, melyet ha sajnálunk, átérzünk is; tudo
másul kell vennünk.

Az új kor a költészet és művészi világlátás át
alakítását követeli. Annak, hogy ez nem következett 
be az ötvenes években, több oka van. A személyi 
kultusz korszaka, kultúrpolitikája nem segítette ebben 
a költőt, sőt, akadályozta. Idegenből, francia emig
rációból tér haza Gereblyés és ideig-óráig magával 
ragadja a felszínen úszó, sok tekintetben alaptalan 
derű, elégedettség. (Április negyedikére, Románc, A 
honvéd). Az ötvenes évek derekán egyre érezhetőbbé 
válik, hogy Gereblyés költészetének alappillérei fel
lazulnak. Bizonyos zavar, kapkodás érezhető költé
szetében, ami szorosan összefügg az egyre súlyosodó 
társadalm i problémákra való rádöbbenéssel is. A 
felülvizsgálás, az átformálás első jelei m ár ebben az 
időben jelentkeznek, de kibontakozásra nincs lehető
ség: az összetorlódó idő ellenforradalm at érlel. 
1956 akadályozza a költészet átalakítását, de egy

Amikor a Kortárs közölte a Hideg napokat.*, a böl
csészkaron sokan abban a tévhitben dicsérték a mű
vet, hogy fiatal író, úgylehet első nagyszerű alkotá
sa. Ebből, többek között, két következtetés is levon
ható. Egyrészt az, hogy Cseres T ibor addigi -  
tíznél is több könyve nem lelt olvasókra a fiatalok 
között. Másrészt, hogy elterjedten tenyészik az a 
nem igaz nézet, mi szerint a közeli (10-15 évnyi) 
és a kicsit távolabbi (20-25 évnyi) m últ lelkiismeret- 
furdalást ébresztő, hátborzongató emlékeinek föl
tárására, művészi bem utatására, a „történelm i 
önvizsgálat” elvégzésére elsősorban a fiatalok vál
lalkozhatnak, akik nem voltak tevőleges részesei 
ezeknek az eseményeknek.

Cseres szívesen nyúl e közelmúlt tanulságos témái
hoz. Szereti a kiélezett helyzeteket, kritikus idő
pontokat, amikor a becsület, az emberség közvetlen

• Cseres T ib o r regényéről, a  H id e g  n a p o k -ró \  lapunk  1964. 
októberi szám ában  könyv alakban való m eg jelenése e lő tt közöl
tü n k  k ritiká t. (Szerk.)

ben olyan lehetőséget biztosít Gereblyés művészete 
számára, hogy az ötvenes évek mélypontja után 
azonnal, átm enet nélkül a régi csúcsokra tör fel. 
Mi ennek a  m agyarázata? 1956 szomorú eseményei, 
az élet-halál harc órái objektíve megteremtik a sajá
tos gereblyési líra, a riadó-költészet nagy művészi 
lehetőségét. Ebben a történelm i helyzetben ez a 
fajta költészet képes nagy emberi és művészi erővel 
ábrázolni a  kor, a társadalom  valóságát. Gereblyés 
vállalja a küzdelmet. Versei ismét megtelnek mű
vészi erővel, és a válságos órákban, önnön csaló
dásai u tán , tiszta, nehéz veretű alkotásokban tesz 
hitet a  szocializmus mellett. ( Nézzétek, emberek !, Új 
kuruc nóta, Meghalni?, Felelősség). És itt álljunk meg 
egy pillanatra. 1953-ban Földeák azt mondja: 
Gereblyés költői vénája elapadt. 1956 világosan 
bizonyítja, nem a költői véna sorvadt el, hanem 
ez a  sajátos líra nem volt alkalmas az új társadalom 
valóságának művészi megjelenítésére.

1956 bár egy költői értékekben gazdag korszakot 
jelent, nem oldja meg, csak elodázza e líra belső 
problémáit. A békés idők eljötté újult erővel veti 
fel a  kérdést. Üj korszak kezdődik most Gereblyés 
költészetében, amelyben egyre erősebben tűnnek fel 
az útkeresés, a költészet átalakításának motívumai. 
A keresést elsősorban az új tém ák megjelenése 
m utatja, de mélyebben, a kifejezésmódban és költői 
szemléletben is ott érezzük az átformálódás jeleit. 
Lírája személyesebbé válik, a nehéz, robbanó szavak 
helyét egyre gyakrabban foglalják el a szelídebb 
ívelésű sorok. A munka tehát folyik, eredményei is 
vannak, és bízunk benne: Gereblyés Lászlónak lesz 
ereje hozzá, hogy ezt a harcot is, m int annyi mást, 
győzelemmel vívja meg.

Szilágyi János

Cseres Tibor kisregényei és novellái
(Hideg napok -  Magvető K önyvkiadó, 1964; Búcsú 

nélkül -  Szépirodalmi K önyvkiadó, 1964.)

életveszéllyel kerül szembe. H áborús kisregényei
ben (,,Fenn az égen száll egy sas . . Búcsú nélkül) 
azokat a pillanatokat ragadja meg, amikor a törté
nelem meghamisítása nélkül hihető, lehetséges, hogy 
az egyenruhába bújtato tt tisztességes ember szem
beforduljon a katonai hatalom m al. Ilyen pillanat 
1944. márciusa, majd H orthy októberi szózatának 
ideje. E történelmi másodpercek — amelyek megren
dítik a nem gondolkodáson és a katonai rendfoko
zatok egymásutánján alapuló vakfegyelmet -  mú- 
landók.

Cseres kisebb jelentőségű katonatisztekről, esemé
nyekről stb. ír, mint pl. Illés Béla. Az ő ,,ellenállói” 
-  ha emberségükben nagyszerűek is -  a háború mé
reteihez képest jelentéktelen, elszigetelt próbálko
zások eleve kudarcra kárhoztatott sorsú áldozatai. 
S ez nem, vagy nem csupán tragikum ot kereső írói
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felfogás kérdése. Ez az akkori m agyar viszonyokra 
jellemző történelm i realitás tükröztetése. Cseres 
becsületes hősei nem igazi ellenállók. Tézsla had
nagy a  katona i hierarchia újbóli — utolsó — meg
szilárdulásával visszatér abban kijelölt helyére, és 
ténylegesen csak a Vörös Hadsereg elleni esélytelen 
harcban fog elbukni. A Búcsú nélkül név nélküli tize
dese (k itűnő művészi eszköz ez a névtelenítés annak a 
kornak az érzékeltetésére, amelyben az embert kiszo
rítja helyéből a rendfokozat), tehát a  tizedes pedig 
csak m egrázó szerelmi bosszújától ha jtva  oldja föl 
gyáva különbékéjét, s kezd öngyilkosságszerű, eszte
len fegyveres ellenállásba. Az elveszett szerelem 
m otívum a a  ,,Fenn az égen száll egy sas . . .’’-ban 
elnagyolt, mellékvágányon futó, a  , ,Búcsú nélkül”- 
ben központi szerepű, de néhol irreális, szinte már 
nem is létező mélységű lelki indítékokból táplálkozik. 
A tragikus helyzetet mindkét történetben ez alapozza 
meg: a legem beribb érzés küzd jogaiért a  legember
telenebb korszakban.

A kisregények megoldásában, alakform álásában, 
stílusában finom  gúny, irónia érezhető. D e nem a 
kívülálló, m agát teljesen elhatároló gúnyolódása, 
hanem az eseményekben részes, azoktól a rá eső 
felelősségrészt önmaga előtt vállaló, becsületességének 
folytonosságát kereső ember öngúnya. A nagyidai 
cigányok önm arcangoló iróniája — kicsiben.

A háborús témákkal párhuzamosan Cseres Tibor 
figyelme az 1956-os ellenforradalom eseményei felé 
fordul, am ikor az emberiesség újra fegyveres bruta
litással kerü l szembe. Az Ember f ia  és farkasa c. 
kisregényben kétféle konfliktus feszül. Egyik a 
becsületes em berek (Fábián, Bige stb .), és a fegy
veres ellenforradalm at képviselő, á rta tlan t gyilkoló 
grófi leszárm azott ficsúr és más nyikhajok között. 
A másik, a  lényegesebb, amelyre a cím  is utal: 
Fábián és a  fia között. Fábiánt a népi ren d  lélek
tanilag é rth e tő , de jogilag nem m éltányolható 
tettéért bö rtönnel sújtotta. Fiát mégis a  ren d  szelle
mében neveltette, és fia mégis a fegyveres csőcselék
kel tér vissza, ap ja  ellen fordul. A kisregény először 
1961 novem berében jelent meg, így e második 
konfliktus szemléletében talán hato tt S án ta  Húsz 
órá-jára az t a  gondolatot kimondva, hogy a  paraszti 
tragédiák közül nem azok a legvégletesebbek, ame
lyekben grófokkal, csendőrökkel stb. kell megütközni, 
hanem azok, amelyekben az „egy vályúból valók” 
kerülnek szem be egymással, de úgy, hogy „puska 
kinn és puska b en t” .

A Búcsú nélkül és az Ember fia  és farkasa érdekes 
formai, megoldásbeli újdonságot tarta lm az. Az 
események elbeszélését az író helyenként megszakítja, 
és dokum entum okkal erősíti meg az elm ondottakat. 
E nem szépirodalm i közbevetések egyrészt sajátos, 
színező stílushatásúak, másrészt a hitelességet feltét
lenül szuggerálják. Általuk megbomlanak az idő
viszonyok is: a  m últ idejű történés átjátszik a  jelenbe, 
aktualizálódik, és az olvasóra is aktivizálóbban hat. 
E „h ite lesíte tt”  mesélés jellemzi az ,,Ezüstpajca” c. 
történelmi kisregényt is, amennyiben a fejezet

címeket egykori forrás vonatkozó sorai helyettesítik. 
Kőmíves Kelemenné 700 éves történetének prózai 
feldolgozásától -  m int magától a balladától sem -  
nem tagadható meg bizonyos, mához is szóló álta
lános erkölcsi mondanivaló. De ez mégis inkább írói 
játék. Bizonyíték, hogy mennyire nem köti meg a 
forrás, a dokum entum  a művész alkotó képességét. 
A szabadjára eresztett írói fantázia elragadja az ol
vasót a tatárdúlás távoli, izgalmas korába. Erre -  
és egyszersmind az időbeli távolság érzékeltetésére -  
szolgáló fogás a bő erotika is. A korfestésnek művészi 
módja a nyelvi archaizálás, amely elsősorban a táj
nyelvi és biblikus mondatszerkesztés expresszív, 
régi korok hangulatát keltő stílushatásának kihasz
nálásán alapul.

A Búcsú nélkül kötet 17 novellája mind tematikai 
szempontból, mind művészi szintjét tekintve, egye
netlen. V an olyan, amelyik a háborús élmények 
sorába illik (Jeges világ), és drám ai feszültségében 
el is éri azok színvonalát. Az ellenforradalmi témájú 
elbeszélésben (Hatos-liszt) a történelem m ár csak 
háttér, biztosíték arra, hogy közvetlen életveszedel
met hordó időpontban találkozzon a két főhős. 
Ebben -  és a novellák legtöbbjében -  központi 
szerepű a boldogságban be nem teljesülő szerelem. 
E torzó szerelmek a novellák egy részében tragikus 
kimenetelűek és ehhez illő hangvételűek, (Tőre 
Annus ka, Hatos-liszt), másutt emlékező, adomázó 
felfogásúak (Rest leány megindul, Samu és a szerelem, 
Kertész ködben). Azok pedig, amelyekben szinte 
beláthatatlan lelki mélységek, tudatalatti rejtelmek 
tárulnak fel, egy másik egységet alkotnak (Egy 
asszony álmai, Akáclevél, Kései sugár).

Mai irodalm unk sajnálatosan szegény humorban. 
Épp ezért külön öröm, hogy Cseres T iborban van 
hajlandóság egy-egy tém ának derűs feldolgozására. 
Az alaphelyzetek is jók, mert olyan témák fejlenek 
ki komikusán, amelyek tragikus pátosszal is előadha
tók volnának. Cseres a hum ornak nem metsző, 
szatíra válfajában mester. Még közvetlenül társadalmi 
kritikát hordó novelláit is (A hús titka, E z a ház 
eladó) a jóságos derű csillogása lepi be; inkább meg
mosolyogtatják az olvasót, mintsem tartós haragot 
váltanának ki. K ár, hogy némelyik írás Cseres 
korábbi műveinek hibáját, az elnagyoltságot mutatja. 
A töm örített, sűrített írói megoldásokra való törekvés 
olykor visszájára fordul; a  történetek nincsenek elég 
tanulságosan elmélyítve, a figurák annyira egyénitve, 
hogy „m in t kicsinek, nagynak ismerősei” éljenek és 
hassanak az olvasóközönség tudatában.

A Hideg napok legújabb irodalmunk egyik kimagasló 
csúcsa. A két kötet írásai nem érik el annak mély
ségét és magasságát. Nem keltenek annyira indula
tokat, szenvedélyeket. Értékük azonban nem csupán 
annyi, hogy segítették megszületni amazt. Önm a
gukban is érdekesek, korunkhoz szólók, stílusukban 
művésziek: a m ai magyar rövid-próza java termé
séből valók.

Szabó B. István
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Radnóti Miklós 1933-ban, huszonnégy évesen írta 
a  M int a bika cím ű versét. Két kibontott kép, mind
kettőben — meghökkentő képzettársítással — bikához 
hasonlítja m agát a költő. De a két hasonlat tartalm a 
különböző. Az elsőben fiatal bika szerepel, „aki 
esett tehenek között unja m agát a déli / melegben 
és erejét hirdetni körberohangat / s já téka  mellé 
nyálából ereszt habos lobogót”  -  fiatalkori verseinek 
duzzadt erotikájára, önfeledt, szürrealista játékossá
gára célzott R adnóti e sorokkal. A másik kép veszélyt, 
farkascsordát szimatoló és azzal megvívni készülő, 
de vesztét érző bikája a költő üldözöttségre és rette
netre ébredését idézi. Berkó Sándor, a  kilenc évvel 
fiatalabb szlovenszkói költő -  és sorstárs költészeté
ben is felbukkan — mégpedig két helyütt is: az 1938- 
ban írott Siratóénekben és az 1939-ből való Mielőtt 
kartács zúzna szét c. versben — hasonló, b izarr költő
borjú hasonlat, de csak a második, tragikusabb érte
lemben:

Szedd össze maradék erőd 
mint testvéreid, a tehetetlen 
borjak, ha lezuhant a tagló 
s vérük fehér kötényre cseppen: 
rángatózz ernyedö inakkal, 
rúgd lábadat a szabad égnek, 
karmolj, harapj, tüdőd lihegjen, 
bődülj, mint akit élve tépnek,

(M ielőtt kartács zúzna szét)

Berkó alig húsz éves fejjel írta  ezeket a  sorokat. 
Korán kellett az életét fenyegető veszéllyel szembe
néznie. Költészetében alig találjuk nyom át az ifjú 
költőkre jellemző hetykeségnek, önfeledt játékosság
nak. Berkót nagyon fiatalon késztette kora a rra , hogy 
felelősségre eszméljen, ham ar kellett felnőtté válnia. 
Költészete roham osan ért, mind mondanivalójának 
komolyságát, m ind művészi kifejezőerejét illetően: 
néhány -  talán T óth  Árpád-i reminiszcenciákat 
ébresztő -  diákszerelemről szóló zsenge u tán  szinte 
egyik napról a  másikra következtek az egyéni és 
társadalmi férfigondokkal tusakodó, igényesen for
m ált versek. Alig húszéves, amikor a csehszlovákiai 
kommunisták m agyar nyelvű lapjának, a  népfront
gondolatot sugárzó M agyar N apnak egyik vezető 
lírikusa, s a nagy szlovenszkói hum anista, Fábry 
Zoltán harcostársa.

1937 és 1943 közé esik Berkó kiforrottabb költői 
termése. Egy vastagabb kötetet sem tesz ki ez a hagya
ték, mégis súlyos. Berkó mélyen, üldözöttként és a 
dolgozókkal szövetséget találó vádlóként élte meg 
korát. Verseiben a fenyegetett, de ellenálló anti
fasiszta költő vívódásának különböző attitűdjei 
fejeződnek ki. N éhányban a rettenet csontig-velőig 
ható élménye dom inál, másokban a békés gyermekkor 
emlékeinek felidézése hessenti, fojtja el a  rémeket, 
néhol a keresztény humanizmus szimbólumai szeg- 
ződnek szembe a fasizmus barbárságával. De ezekkel 
a szelídebb hangokkal más költemények harcos anti- 
fasizmusa felesel győzedelmesen. Berkó tudatában

Berkó Sándor: Nem vagy magadban
(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964.)

az egyéni megsemmisülés érzését a  jobb  jövőbe vetett 
meggyőződéses h it ellensúlyozta. Üldözöttsége még 
közelebb vitte a  költőt kora elnyomottjaihoz, a dol
gozókhoz. „Csak most értem meg a parasztot . .
-  így kezdődik utolsó ránkm aradt, a m unkatáborban 
írott verse (Az éj enyém még). Az Ö rök élet című 
költemény pedig felemelő és m egrendítő vallomás 
Berkónak a munkásosztályhoz fűződő kapcsolatáról:

,,. . .M int akit nem is anya szült, 
zuhantam én e tájra, 
sziszegve sistergi nevem 
gépszíjak csattogása,

engem löttyint két téglasor 
közé a malteroslány, 
örök az életem, amíg 
jelszó a munkás ajkán.

Hasítsd szívembe kardodat, 
eressz golyót fejembe, 
százszor is visszadob a sir 
gyárakba, üzemekbe . . .”

Berkó Sándor korán érett költő volt, mégsem érhette 
el a kiteljesedést -  huszonöt éves korában pusztult 
el. Versei azonban jóval többek kordokumentumok
nál, legtöbbjük (pl. T átra i ének, M ielőtt kartács 
zúzna szét, Lesznek még boldogok, M adarak, Nem 
vagy m agad . . .  -  és még hosszan sorolhatnám) 
magas esztétikai élvezetet is nyújt az olvasónak. 
Különösen megkapó Berkó képteremtő fantáziája. 
M int fiatalabb pályatárs, nyilván tudatosan sajátí
totta el József A ttila intellektuális természetábrázoló 
módszerét. Berkó költeményeiben is szinte szenzibilis 
ideglény a táj, hangulatot szuggerál, vagy a költő 
lelkivilágát érzékelteti, mégis hiteles; a mikro- és 
makrovilág egymásban való tükröztetésére is nem 
egy példát találunk költeményeiben.

A Nem vagy m agadban című kötet az „elsüllyedt” 
irodalom felébresztésének jelentős eseménye. Berkó 
Sándor költészete is igazolja Pándi Pál tételét: a két 
világháború közti magyar szocialista lírát nemcsak 
József A ttila kimagasló életműve képviseli, hanem 
más, torzó voltukban sem lebecsülendő hagyatékok 
is. Egyéb vonatkozásban pedig arra  figyelmeztet e 
kötet megjelenése, hogy könyvkiadásunknak többet 
kellene törődnie a határainkon kívül élt vagy élő hala
dó m agyar írók megszólaltatásával. Például Berkó 
rom ániai sorstársát, Salamon Ernőt csak Pándi Pál 
tanulm ányából ismerheti olvasóközönségünk.

Berkó Sándor verseinek összegyűjtéséért, sajtó alá 
rendezéséért és az utószóért Csanda Sándort illeti 
köszönet. Örvendetes, hogy a m ártírhalált halt költő 
műfordításait (cseh szocialista költők) is felvette 
a kötetbe.

Tálasi István
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SZÍNHÁZ

Thália pártfogoltjai

(Csurka István : Szájhős. Vígszínház; -  T hália  K aba
ré; T há lia  Színház.)

T halia, m in t a  görög hitregéből tudjuk, a köny- 
nyedebb d rám ai műfajok múzsája volt. A tragédia 
komor dallam ait Melpomené énekelte. Beszámolónk 
ezúttal T h a lia  két pártfogoltjának megjelenéséről 
szól a  m agyar színpadon. Egy szabályos vígjátékról, 
melyet a Vígszínház, és egy kabaré-estről, melyet 
a T hália  Színház m utatott be.

Csurka István, a Szájhős szerzője m int prózaíró 
m ár jó  nevet szerzett. Novelláinak legfőbb mesterség
beli erénye a plasztikus alakteremtés, em beri erénye 
az erkölcsi bátorság. E két tulajdonsága fokozott 
m értékben érvényesülhet a színpadon, am ely jól meg
rajzolt jellem eket igényel és erkölcsi kérdések meg
tárgyalására különösen alkalmas. És Csurka István
nak m inden  adottsága megvan a rra , hogy jelentősét 
alkosson a színpad számára. H ajlékonyán kezeli a 
szót, erőltetettség nélkül ír bőven ömlő, szép magyar 
nyelven. Ism eri a  dialógus-építés fortélyait, a szín
padi hatáskeltés eszközeit, noha igényesen, takaréko
san bánik  velük. Amit elér, a szavak és jellemek 
útján , az erkölcs igazságával akarja elérni. Csínján 
bánik m ég az erotikával is. Szándéka dicséretes és 
tiszteletrem éltó. Témáját társadalm i aspektusból 
kezeli és irodalm i eszközökkel m uta tja  be. A fel
vonulta to tt típusok egyénítésükben is, társadalmi 
létük szem pontjából is hitelesek, vagyis elhihetők.

A d arabnak  négy főszereplője van, akiknek alakját 
Sulyok M ária , Bilicsi Tivadar, Földi T eri és a  cím
szereplő Pálos György igen magas színvonalon jele
níti m eg. Az apa  és az anya a kizsákmányoló osztály
hoz ta rto zo tt és morálisan, érzületileg oda tartozik 
ma is. Leányuk belsőleg tulajdonképpen m ár akkor 
eltávolodott tőlük, mikor szerelemből m ent férjhez 
olyan valakihez, akit a szülők csak „ jó  káderlapja” 
m iatt fogadtak be a családba. A férj nem  sok vizet 
zavart sem akkor, sem később. N em  volt szava sem 
otthon, sem  a munkahelyén. Az ötvenes évek első 
felében megszokta az engedelmeskedést, később 
pedig rá jö tt, hogy ez a kényelmesebb. Idővel ki
halt belőle m inden aktivitás, m ár csak „ a  száját 
já r ta t ja ” . Ahogy megjelenik előttük, kezdettől fogva 
keserű kiábrándultságban és erkölcsi önmarcangolás- 
ban tetszeleg, de tenni nem tud semmit. S amikor — 
ra jta  kívül álló okból — a mérleg nyelve végül is 
az igazság felé billen, apósának felelnie kell piszkos 
anyagi ügyeiért és a család a szájhőst m ostm ár apósa 
érdekében akarja aktivizálni, még ,,nem ” -et sem 
m ond, csak elindul „egy új, egy m inden eddiginél 
ha talm asabb  idegösszeomlás felé” . T ovábbra sem 
veti bele m agát — most már felszabadultan — az 
alkotó életbe, hanem  még elszántabb passzivitásba 
készül m enekülni.

A darab  tehát statikus alapszerkezetű. Jellemei 
állandóak, nem változók, cselekménye pedig csekély. 
A szerző a m intát a klasszikus jellemvígjátékokról 
vette. Ezt m utatja darabjának a címe is: Szájhős -  
azaz egy tulajdonság, egy jellemvonás, mely az 
egész emberi egyéniséget megszabja, m int a fösvény
ség, az embergyűlölet, a  hipohondria, a hazudozás. 
S e jellemvonást -  klasszikus m intái szerint -  nem 
absztraktul m utatja be, hanem  társadalm i viszony
latokban konkretizálva. A szájhős egyúttal férj és 
vő, foglalkozással rendelkezik, van főnöke és munka
társa, állampolgár, s mindezekben a  vonatkozások
ban meg is jelenik előttünk. Mégis bizonyos egy
hangúsággal jelenik meg, ami a  darab folyamán 
fokozódik. Pedig a helyzetek eléggé sűrűn váltakoz
nak, a  személyek elég sokat mozognak a  színpadon. 
A darab  „sebezhető pontját” , úgy gondolom, a fő
hős passzivitásában kell keresnünk.

A darabnak „nyílt” konfliktusa nincs. A szájhős 
nem harcol senki ellen, sem ő ellene nem harcol 
senki. Nem is veszik komolyan. A fösvényt egész 
családja tám adja, s ő viszont tám ad és védekezik. 
Az embergyűlölő kísérletet tesz arra , hogy magá
hoz kösse egyetlen szerelmét. A képzelt beteg inkább 
agresszív, m int visszahúzódó. Goldoni hazugja elő
nyös házasságot tervez. A szájhős csak moralizál, 
azaz belső konfliktusával foglalkozik. De ahhoz, hogy 
ezzel esztétikailag kielégítsen, nem  elég mély.

Lehet, az író erkölcsi ítéletének szigorúságát kí
ván ta  fokozni azzal, hogy hősét felületesnek alkotta 
meg. De mivel ennek következtében nem tudta fel
tárn i — még vígjátéki intenzitással sem — az alak
ban rejlő tragikus lehetőségeket, hősének alapjában 
véve tragikus hasadtságát, a darab  sem ju thato tt el 
egészen arra  az írói fokra, amelyre a szerző tehetsége 
szerint el kellett volna jutnia.

*

A Thália kabaré kellemes estét szerez a közönség
nek, amely a színházat minden alkalommal zsúfolá
sig megtölti. De „zsúfolt” a színpad is: ötletekkel 
van tele. Ez a „könnyű” műfaj ugyancsak nem 
könnyű, ha igényes. Nincsenek „pihenői” nincsenek 
„szünetei” , szakadatlanul sziporkáznia kell, m int a 
tűzijátéknak. Nem tűr meg egy perc lanyhaságot 
sem, nem  a gépezetnek egyetlen percnyi üresjára
tot. A kabarénak állandóan szórakoztatnia, szaka
datlanul foglalkoztatnia kell a közönséget, amely 
türelm etlenebb, mint bármely más színházi elő
adásé: hiszen azért ment kabaréba, hogy alaposan 
szórakoztassák.

A T hália  Színház alkalmi vállalkozása ebből a 
szempontból minden igényt kielégít. A műfaji fel
adatok egyenletes betöltését biztosítja Kellér Dezső
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jelenléte: ő az este első számú szerzője, főszereplője, 
irányítója, mozgatója és kom m entátora a maga 
nyájasan nyugodt m odorában, mellyel — a saját 
egyéniségének megfelelően — beilleszkedik a hazai 
kabaré korábbi hagyományaiba. Ezek a  hagyomá
nyok nem régiek: a kabaré, mai form ájában, szá
zadunk szülötte. De az „életből ellesett” jelenetek: 
az idillck és mimusjátékok hagyománya a görög 
ókorba (vagy még messzebbre) nyúlik vissza. A 
mimus gyors reagálását az életre, a  mimus „szem
telenségét” és szellemességét őrzi és prezentálja 
a mai színpadon a jó  kabaré.

A T hália műsora is főként jeleneteivel szórakoztat. 
Közülük néhány remekbe sikerült. Tabi László 
stílusparódiájának, Pillangó a szakadék felett, sajátos 
érdeme, hogy jórészt ugyanaz előtt a  közönség előtt 
gúnyolja ki a Tennessee Williams-féle amerikai 
drám át, amely az ilyen típusú „idegtépő” darabok
hoz tódul. Kállai István jelenete, Miért vagyok én 
káposztáscvekkedli? korunk egy gyakori em berfajtáját 
figurázza ki. Csurka István érzékét a  groteszk szel
lemesség iránt az Interjú egy mai koldussal bizonyítja. 
V. di M attia-Telegdi Polgár István Helycseréje el
gondolkoztat a kispolgári élet szűrkítő egyformasá
gán. Kellér Dezső Író és olvasója egyszerű eszközeivel 
ér el rendkívül komikus hatást, amelyet a jelenethez 
kiválasztott színészek, Hacser Józsa és Inke László 
játéka ellenállhatatlanná fokoz. A magánszámok 
közül kiemelkedik Psota Irén  műsorzáró produkciója, 
különösen a két cigány-folklore darab. Azt gondoljuk, 
éppen ez a szám utal a Thália kabaré elmulasztott 
lehetőségeire.

Elismeréssel kell szólni a  műsor művészi egyöntetű
ségéről. A program az írói, rendezői, színészi jókedv 
jegyében áll, nem keveri az üdítő komikumot az olcsó 
és szirupos kabaré-szentimentalizmussal. Nem alkal
mazza a hangulatváltásnak azt a  megszégyenítő 
módszerét, amely a régi kabarét sokszor jellemezte. 
Mégis, úgy érezzük, a műsor nem  indokolja meg, 
miért kellett éppen a T hália Színházban színre 
kerülnie, -  azon felül az érdekességen felül, hogy 
kabaré-szerepekben találkozunk olyan színművé
szekkel, akikkel másfajta szerepekben ismerkedtünk 
meg. A Thália Színház sikeres kabaré-estet adott, 
de nem  adott mást, m int a  többi kabaré. Kiváló 
komikusainak, Keleti Lászlónak, Peti Sándornak és 
a többi együttműködőnek jó  hasznát vette, de nem 
bízott rájuk olyan feladatokat, amelyekkel ez a 
kabaré a többiek közül kiemelkedett volna, különö
sen emlékezetessé vált volna, hogy még évek múlva

is hivatkozni lehessen rá, mint valamely új irány, 
új törekvés kezdetére. A színházat, ha  jó l értelm ez
tük a bevezető jelenetben Keres Emil és Kcllér 
Dezső szavait, ilyen szándék nem is vezette. M eg
m aradt a biztonságos, már kipróbált és bevált 
módszerek mellett, ami üdvös dolog. De h a  m indig 
ez történnék, mi lenne a világból?

így tehát hiány-érzetet a Thália kabaré azzal 
okozott, am i nem  volt benne. Amit nyú jto tt, azzal 
kielégített. De hiányzott belőle az irodalm i és mű
vészi újdonság, az újszerűség, a „csem ege” , am it 
egy ilyen magas színvonalú művészi vezetéssel 
rendelkező színháztól, a  Rozsdatemető és A z ördög és 
a jóisten bem utató színházától joggal el lehet várni. 
H iányzott, úgy véljük, nem csak nekünk, a  modern 
költészet. V alam ikor a magyar kabarénak  Ady 
Endre, Babits M ihály is dolgozott, s ta lán  nem is 
költészetük leggyöngébb darabjait ad ták  oda a 
kabaré színpadára. A műsor bevezető és második 
száma u ta lt a kabaré szerepére századunk költészeté
nek kialakulásában. Nem szeretnénk a  „neo-avant- 
garde” gyűjtőhelyének látni a mai m agyar kabarét, 
de a szórakoztatásnak is sokféle eszköze van, a 
kabarénak is sok lehetősége és módja. M ai költőink 
közül csak Zelk Zoltán nevével találkoztunk a mű
soron, szavairól azonban elterelte a figyelmünket 
az a színpadi „varázs” , a sötétben foszforeszkáló 
mozdulatok, amelyekkel a sokoldalúságát ebben a 
műsorban is bebizonyító Szabó G yula kísérte az 
énekét. Szívesen hallottunk volna m ég sok szín
vonalas énekes-számot, jó énekes-színészt! Mennyire 
örültünk volna az olyanfajta kezdeményeknek, ami
lyeneket -  rövid műfajokban -  szovjet, lengyel, 
cseh együtteseknél itteni látogatásaikkor megfigyel
hettünk!

A T hália  Színház kabaré-műsorát teh á t, sajnos, 
nem tudjuk minden fenntartás nélkül örömmel 
üdvözölni, b ár illő tisztelettel kell elismernünk 
érdemeit. A vállalkozás puszta ténye is felhívja 
azonban a figyelmet arra, mennyi művészi lehető
séget nyújt és mennyit nyújthatna m ég a kabaré 
műfaja a m agyar színjátszásnak, m ennyi lehetősége 
hever a színházi megújulásnak, kísérletezésnek, sőt 
az irodalom nak és költészetnek is a  kabaré szín
falai m ögött kihasználatlanul. így , saját magunk 
cáfolatára, mégis remélnünk kell azt, hogy fognak 
hivatkozni a  Keres Emil és K azim ir K ároly  irányí
to tta T hália  Színház kabaréjára még évek múlva is.

Vajda György Mihály

„A hazugság mindig ártalmas. Egy gondolati tévedés elegendő ahhoz, hogy megrontsa az ízlést és az 
erkölcsöt. Egyetlen hamis eszmétől barbárokká válhatunk: kitépjük az ecsetet a festő kezéből, összetörjük a 
szobrász remekművét, és elégetjük a zseniális írói alkotást.”

D ID E R O T
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FILM

M it csinált felséged 3— 5-ig?

H ét, illetőleg nyolc kelet-európai nép jobbágysága 
ajkán  szállt a  híre szájról szájra: „M eghalt Mátyás 
király, o d a  az igazság” . Nemcsak a magyar tömegek 
keserves sóhajtása volt ez a törökdúlás és a Habsburg- 
uralom  nehéz évszázadain át; ugyanazt hangoztatta 
a  szlovák, a  rom án, a szerb-horvát-szlovén, az ukrán, 
ső t — bizonyos helyeken — a lengyel dolgozó nép is. 
Nemcsak a kisebb és nagyobb nemesurak falusi udvar
házainak, s nemcsak a tiszteletesek paplakjainak 
sóhajtása volt ez; talán nincs a világtörténelemnek 
még egy olyan uralkodója, aki annyira  meg tudta 
m ozgatni a  nép fantáziáját, m int éppen I. Mátyás, 
M agyarország királya. A X IX . században, a kelet
eu rópai kis népek nemzeti ön tudatra ébredése idején 
így le tt ő a romantikus népi-nemzeti irányzat egyik 
em berideálja; a szlovák Sládkovic Gyelvai legény 
című költeményében éppen úgy ő igazolja s veszi fel 
Fekete seregébe az egyszerű nép fiát, m int ahogy 
V örösm arty Szép Ilonkajában, vagy a szlovén Zu- 
pancic , C ankar, a  szerb M ilan Savic műveiben is a 
nem zeti közvélemény felejthetetlen hősévé válik.

Ne értsük félre, am it itt elm ondottam . Nem vagyok 
a  rom antikus történelemszemlélet híve. Én magam 
írtam  m eg több  ízben is, hogy álm odott a múlt szá
zadban a  kelet-európai kis nép a m últ „dicsőségé
rő l” , hogy építette fel a letűnt nagy nemzeti biroda
lom légvárá t, csak hogy népét harcra  buzdítsa a 
gyarm ati sors ellen. Bemutattam, hogy a  romantikus 
történelemszem lélet továbbélése a  X X . században 
milyen rom boló  hatású, mennyire elősegíti a kései, 
reakciós nacionalizm us fennm aradását és í. t.

De m ás a  romantikus légvárépítés, és más a népi 
mondakincs pozitív hagyománya. M ás a múlt feu
dális nagyjainak kritikátlan „dicsőítése” , és más az, 
ha M átyás király, Rákóczi, Kossuth vagy éppen 
Sromfeld A urél alakjának ma is ható  emberi példa
adását ta r tju k  a szemünk előtt. H a az, am it ezzel a 
m ondattal ki akartam  fejezni, nem volna igaz, akkor 
le kellene rom bolnunk azokat a  szobrokat, amelyek
kel fővárosunkban és szerte az országban népünk és 
nem zetünk nagyjainak állítottunk emléket.

Tudjuk, hogy emberek voltak, akiket múltunk 
haladó nagyjaiként tisztelünk. T udjuk, hogy nincs 
ember, akinek ne volna gyöngéje, h ibája . Tudunk 
I. István rendkívül erőszakos természetéről, tudjuk, 
hogy R ákóczi milyen mértéken felül szerette a ba
rokk pom pát, Kossuth mennyire türelm etlen volt a 
nemzetiségi kérdésben, és í. t. M inél nagyobb lesz 
népünk m űveltsége és széles látóköre, annál tisztáb
ban fogja lá tn i: e gyöngék ellenére, illetőleg e gyöngék
kel együtt kell fenntartás nélkül tisztelnie azokat a 
nagyjainkat, akik a sorsunkat előbbre vitték, hala
dásunkat elősegítették.

M átyás k irály  szerette a szépnemet: erről népbal

ladák, románcok, anekdoták, mesék, elbeszélések 
egész sora szól. Ismerjük pl. az t a szlovák népballa
d á t is, amely csípős pajkossággal m utatja be, hogy 
lopózott be a nagy király álruhában  egy olyan haja
don  ágyába, akinek az erényét pedig igen-igen féltet
te az apja. De ez az álruhás M átyás, a  kolozsvári 
bíró, a  gömöri kapálás, a cinkotai itce, a Szép Ilonka 
és — a Szelistyei asszonyok hőse pajkos ember volt 
ugyan, szerette a mókát és nem  volt „erénycsősz” —, 
viszont sohasem volt gyáva, meghunyászkodó és 
bárgyú, s végül is mindig igazságot szolgáltatott a 
népnek, a népi etika mindig csalhatatlan álláspontját, 
m indig  azt képviselte, ami átsegítette a magyar nép 
és a szomszéd népek elnyom ottjainak millióit a gyar
m ati sors, a nemzeti és társadalm i elnyomás keservein, 
s am i éppen ezért mai életünknek is fontos erkölcsi 
tőkéje.

V an pajkosság Mikszáth Szelistyei asszonyok című 
elbeszélésében? Van. A nagy kiráiy o tt sem „szív
bajos” , szereti a bort, a tréfát és a  csinos menyecs
kéket. De a végén mégis m egm arad annak, amivé 
a nép  fantáziája alakította: példaképnek. U tánozha
ta tlan , kifejezhetetlen báj van abban , ahogy az euró
pai epika ezer éves hagyományából merítve — szerepet 
cserél az udvari bolondjával, Mujkóval, vagy ahogy 
végül is igazságot szolgáltat, elégtételt ad a „meg
b án to tt”  menyecskéknek, és vég nélkül számlálja 
a  legszebb hajszálait. Az elbeszélés szellemessége, 
ötletessége pedig igazán szám talan indítékot adha
to tt volna a  film alkotóinak.

Sajnos, hiába hivatkozik H ubay Miklós és Makk 
K áro ly  filmje Mikszáth művére, semmi köze hozzá. 
Elsősorban nem azért, mert szinte semmit sem vett át 
a cselekményéből; legfeljebb a község nevét. De ami 
M ikszáthnál ártatlan tréfa, kedves játék a pajzán 
szerelm i kaland, itt vastag otrom baság. Az álruhá
ban országjárásra induló királynál ebben a filmben 
az ország közbiztonságának ellenőrzése csak ürügy, a 
fehér inges „diák” vagy „vándor” nem reneszánsz 
szerelmes, hanem a mai pesti flaszter agyafúrt huli
gánja szép, színesen fényképezett, XV. századinak 
álcázott környezetben. Az pedig, ahogy a vidéki 
vendégfogadóban a feleségével kergetőzik, ahogy a 
megfigyelésére kiküldött „zsarut” „átem eli” , párbaj 
kalandja az első emelet keskeny párkányzatán, a két 
hitvestárs zajos, láncos huzakodása a császár és a 
pápa birkatürelemről tanúskodó követe előtt — in
kább a  rossz burleszk-filmeket idézi, m int a milliónyi 
M átyás-anekdota felejthetetlen világát. A kedves, 
csinos szelistyei asszonyok pedig prostituáltakká 
züllöttek ebben a filmben — hiába akarja szentekké 
avatni őket a pápa lila ruhás követe, reptüket a lég
ben, a  trón  körül olyan ügyetlenül másolták bele a 
megfelelő filmkockákba, hogy senki sem tudja elhin
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ni, még csak illúziót sem kelt, és m ert ügyetlen — sza
tírának is lapos. Az a kommentár pedig, amelyet a 
filmen láthatatlan M ajor Tamás hangja mond el 
egy-egy kiélezett jelenet kapcsán Mátyás „rosszul 
sikerült” házasságáról Beatrixszal a reneszánsz 
em ber szabadosságáról, a feudális anarchiáról, a ré
gészek által a  romok alatt talált vázacserepekről -  
m ár azokat sem tudja kielégíteni, akik mindössze 
brosúrákból tanulták meg a történelmi m aterializ
mus néhány tételét vagy szereztek tudomást a XV. 
század társadalmi viszonyairól, de üressége m iatt 
még e brosúra-irodalom kigúnyolásának is rossz. 
Ezek után  arról az „apróságról”  már nem is elmél
kedünk részletesebben, hogy Beatrix a  Mikszáth el
beszélésében nem is szerepel; vázákat a földhöz vag
dosó hisztériája is inkább a polgári világ elkényezte
te tt, rossz feleségeire emlékeztet. Attól pedig, ahogy 
elengedi a tanúk vallomását a szomszéd trónuson ülő, 
kisdiákként szurkoló, rajtakapott férje, illetőleg házas 
életük boldogságának helyreállítása kedvéért, m ár 
csak hányingert lehet kapni. Egyébként — ha a film 
írójának és rendezőjének valóban az volt a szándéka, 
hogy Mátyásból X X . századi huligán nőcsábászt 
csináljanak — akkor Darvas Iván nagyon jól játszotta 
szerepét; nem  tudjuk, a rendkívül sokoldalú Psota 
átérezte-e, hogy a XV. század Beatrixét kellene meg
személyesítenie, szerintünk az ő szeme előtt is inkább 
a polgári világ féltékeny hisztérikái szerepeltek, m int 
a  Mátyás és udvara életében oly sajátos szerepet játszó 
királyné. A Mátyás életét szorgalmas körmöléssel 
leíró barátok jelenetén pedig vagy csak bosszankodni 
vagy keserűen mosolyogni lehet. Azt akarja-e szugge-

ráln i, hogy csak így m arad t fenn mindaz, am it a nagy 
király életéből ma is pozitívum nak vélünk?

Mi lehetett e film alkotóinak célja, eszményképe? 
Vajon általában „leleplezni” a m últban dicsőnek 
ta r to tt királyok szennyes m agánéletét? Sajnos, a 
magyar történelemnek éppen elég olyan uralkodója 
van, akivel ezt meg lehet úgy tenni, hogy ne rom bol
juk  le azt a képet, amelyet nem csak a  magyar nép, 
hanem  egész K elet-Európa dolgozó népe eszményi 
hőséről az évszázadok folyamán szabadságküzdelmei 
szinbólumaként alkotott. Be akarták m utatn i a 
reneszánsz arculatát? N éhány jól sikerült intérieur- 
től, tájképtől és vadászjelenettől eltekintve, inkább 
csak az olcsó burleszkfilmek légkörét vitték vászonra. 
S még csak a humoruk sem igazi hum or; azt is inkább 
az erőltetett röhögtetés szándéka jellem zi, s nem a 
szellemes csattanók. Ezen a filmen szíve szerint csak 
az tud mulatni, aki vagy nagyon műveletlen vagy 
vadidegenként vetődik K özép-Európába. Ideológia- 
lag is, művészileg is elhibázott filmről kell ezúttal 
megemlékeznünk, amelyre csak azért hívjuk fel a 
figyelmet, mert úgy érezzük: rom bol, éspedig olyas
mit, ami -  m int dolgozó népünk évszázados hagyo
mánya — szervesen hozzá tartozik a mi értékeinkhez 
is. Még az a szerencse, hogy ma m ár nem könnyű ez 
a romboló munka. A legkülönbözőbb foglalkozású 
és korú emberek között ültem a moziban szombaton 
este. Ha a film alkotói hallották volna, hogy művük
höz milyen megjegyzéseket fűztek! Csak a legeny
hébbet írom ide mementóként: „N o, ezt is átéltük!”

Sziklay László

IRO DALO M TUDO M ÁNY

A rom antika, a művészet eme évtizedeken á t ural
kodó stílusa, a legkülönbözőbb magyarázatok után 
is nehezen definiálható. Felismerhető és markáns 
sajátosságai -  a rom antika jellegzetes stílus-jegyei -  
oly sokfajta variációból állanak, s oly ellentétes ta rta l
m akat fejeznek ki, s gyökereik oly sokfelé ágaznak, 
hogy mindezeket bármilyen finoman és körültekin
tően megfogalmazott meghatározásba beleerőltetni 
lehetetlen feladat. A rom antika rejtélyének megvilágí
tása minden bizonnyal azért nem sikerült, mert 
az egynemű és ellentétes elemek csoportosítására 
irányuló törekvések mindig belegabalyodtak azokba 
az összefüggésekbe és kölcsönhatásokba, amelyek a 
rom antikát átszövik. A haladó és reakció., rom antika 
elkülönítése, bár kielégítően jellemezhette egyes írók 
vagy csoportok, akár egész nemzeti irodalm ak rom an
tikus korszakát, az irány lényegének megértéséhez 
csak kevéssel vitt közelebb: eme tartalmi-eszmei 
aspektus, bárm ilyen fontos, csak az egyik lehetséges 
nézőpont. A rom antika tágabb értelmezésének külön
böző formái (stílromantika, forradalmi rom antika 
stb .), amelyek e stílus egyes jegyeit a későbbi kor-

Ernst Fischer: A romantika lényege
( Gondolat Könyvkiadó, 1964.)

szakok irodalmi-művészeti jelenségeinek magyará
zatául szolgáltak voltaképpen egy m ár eleve homá
lyosan és szubjektiven, de legalábbis ellentm ondá
sosan értelmezett fogalom érvényét terjesztették ki 
történelmi határain túlra, ezáltal is fokozva a bonyo
dalmakat.

H a Ernst Fischer kísérletét vesszük szemügyre, 
megállapítható, hogy ő bátran  és sokoldalúan, impo
záns, széles olvasmányanyagra támaszkodva, számos 
sejtett, félig-meddig kim ondott igazságot foglal, az 
esszé adta keretekben, inkább felvillantva, mintsem 
bizonyítva, rendszerbe. A rom antika lényegét
— ahogy ez szerteágazó fejtegetéseinek irányából 
kiderül -  egy sajátosan összetett m agatartásban 
látja. E magatartás tulajdonképpen a  társadalm i és 
erkölcsi rend elleni lázadás, amely a  legváltozatosabb
-  aktív és passzív -  form ákban nyilvánul meg. 
Az elégedetlenség, a szembenállás ténye a történelem 
folyamán — m utatis m utandis -  megszakítatlan 
folyamat. így azután a rom antika e jellegzetes vo
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nása -  m int ahogy Ernst Fischer teszi -  valóban 
visszavetíthető az ókor széthullásáig s a  kereszténység 
győzelméig, s mi sem természetesebb, hogy Abélard 
és Héloíse története, az eretnekek, a rózsakeresztesek, 
a pietisták és a szabadkőművesek, a nonkonformisták 
előképei, előhírnökei a rom antikának ebben a felfo
gásban. A szentimentalizmus e koncepcióban a 
rom antika egyik válfaja. Fischer könyve közepe táján 
fejezi be az évezredes előzmények áttekintését, s 
anélkül, hogy -  am int írja -  különösebben bízna a 
leegyszerűsített társadalom tudom ányi formulákban, 
a következő összefoglalást adja: „A  rom antika a kelet
kező kapitalista társadalom ellentm ondásainak a kis
polgári tudatban  filozófiai, irodalm i és művészi 
síkon tükröződő összessége -  am ikor még nem ismer
hető fel ezeknek az ellentmondásoknak eredete és 
lényege, m ielőtt M arx és Engels felfedezi a társadalmi 
fejlődés dialektikáját, mielőtt a munkásosztály, m int 
történelemformáló erő előtérbe lép .”

Az idézett meghatározás jó l m uta tja  azt a  hiányos
ságot, amely a kelet-európai irodalm ak romantikus 
korszakának mellőzéséből ered. Fischer tudatában 
van e hiánynak, ám azt bizonyára nem  érzi, hogy 
éppen a rom antika kelet-európai funkciójára illik 
a legkevésbé az említett definíció. Egyébként a 
rom antika lényegének ez a  som m ázata csak szer
fölött általános voltánál fogva alkalm as a különböző 
jelenségek összefoglalására. M ert hiszen ha  a „kis
polgári tu d a t” kifejezéssel szembesítjük a romantika 
különböző alkotóit és alkotásait, akkor a kispolgárság 
fogalmát oly szélesre kell tágítanunk, hogy abba lord 
Byron és Novalis egyként beleférjen. Nem is szólva 
arról, hogy a rom antika sokhelyütt feudális talajon, 
a polgárosodás érdekében s a keletkező kapitalista 
társadalom  ellentm ondásainak közvetlen ismerete 
nélkül indul virágzásnak. A rom antika Ernst Fischer- 
nél jelentkező koncepciója azonban nemcsak fogal
milag rendkívül széles, hanem időhatárait tekintve is. 
Ö  a tizennyolcadik század derekától számítja, a 
rom antika kategóriájába sorolva a szentimentaliz-

must. S noha kétségtelenül vannak rokonvonások a 
szentimentális és romantikus „lázadás” között, s az 
előbbi történeti előzménye az utóbbinak -  nem 
jelentéktelenek a különbségek sem, lévén az egyik 
jellegzetesen befelé forduló, érzelmes, a másik pedig 
dinamikus, szenvedélyeiben végletes irány. Az előbbi
nek eszmei talaja a felvilágosodás, az utóbbinak a 
nemzeti érzés és a politikai liberalizmus. M indkettő 
kifejez bizonyos erkölcsi és világnézeti válságérzést, 
de eltérő intenzitással és különböző társadalmi 
szituációban. M íg a szentimentalizmus alkotásainak 
javarésze erkölcsi célzatú, tehát a társadalmi aspirá
ciók közvetett kifejezése, addig a romantikus alkotá
sokban a  politikai és világnézeti elemek nyíltan, sőt 
sokszor irányzatosan jelentkeznek. Az egyezéseket és 
a különbségeket lehetne sorolni tovább. Annyi bizo
nyos, hogy meggyőzőbb az a felfogás, amelynek értel
mében a rom antika a francia forradalomtól és a napó
leoni háborúktól mozgásba hozott európai társadalmi 
és politikai törekvések művészi visszatükröződése, 
melynek eltérő vonásait a mozgásoknak a nemzeti 
társadalm aktól meghatározott speciális tényezői 
magyarázzák. A romantikus stílus, amely az irodalmi 
hatások csatornáin keresztül terjedt, formai és han
gulati sajátosságaival e kor közös élményeit szuggesz- 
tíven fejezte ki, ezért válhatott alkalmassá ezeken 
belül az eltérő sőt ellentmondó egyéni és társadalmi 
reagálások főbb vonásaiban azonos művészi forma
nyelven történő ábrázolására.

Ernst Fischer könyvének legfőbb erénye tehát nem 
az elvont koncepcióban, hanem az érdekes, tanulsá
gos, színes elemzésekben fedezhető fel, melyek a 
rom antika számos jellegzetességét hozzák szinte érzé
kelhető közelségbe. Egyetérthetünk azzal a  végső 
megállapításával is, hogy a rom antika, m int egy 
adott történelmi korszak terméke ezzel együtt véget 
ér, de „m in t az élet és egyéniség egyre növekvő teljes
ségének igénye, ezer alakban él tovább” .

Wéber Antal

VISSZHANG

A szerkesztés „ars poeticája”

Fájdalmas hiányra ébresztheti a magyar olvasót A. G. Gyemenlyevnek, az ismert szovjet irodalom történésznek 
a moszkvai Novij M ir hasábjain m egjelent tanulmánya Gorkij és a szovjet folyóiratok kapcsolatairól. Persze, 
izgalmas a dolgozat dokum entum -anyaga is, nagyobbrészt eddig ismeretlen adatok arról, hogy Gorkij 
mennyire árnyaltan  szemlélte a kortárs irodalom egyes vitatható jelenségeit (például Borisz Pilnyak munkás
ságát) — és hogy mily aktívan vett részt a  forradalom után , az első irodalm i folyóiratok szerkesztésében. 
Mindezek azonban inkább az orosz irodalom történet művelőinek szűkebb körében kelthetnek izgalmat. A mi 
érdeklődésünket, inkább az kelti fel, hogy a szovjet-orosz irodalom tudom ány, elsősorban Gyementyev 
professzor, milyen szorgalmasan igyekszik tisztázni a szovjet és a klasszikus orosz folyóirat-irodalom  m últját, 
s mindebből aktuális tanulságokat szűrve le: a  mai irodalmi zsurnalisztika m űfajára, módszereire, a követhető 
utakra figyelmeztet. Gaál Gábor megfogalmazására emlékeztetünk: ,,A  lap is műforma. A lap is csak akkor jó, 
amikor a műalkotás. Amikor a maga sajátos formai követelményeinek megfelelően tükrözi a valóságot.'’’ Sok m indent
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jelentenek e mondatok, többek között azt is: a folyóirat nem egyszerű közlöny, véletlenül egymás u tán  sorakozó 
dolgozatok véletlenül egybefűzött vaskosabb, vagy vékonyabb kötete, de: céltudatosan, művészettel összeállított 
alkotás. H atalm as montázs: a korról, az irodalomról, a művészetről -  m indig egy időleges állapotot tükrözve -  
talán az örökkévalóságnak. Igen, a halhatatlanság számára: és nem azért, m intha a folyóirat hasábjain  sora
kozó művek, külön-külön mind m aradandóak lennének, hanem, jn e r t együtt, a jó  folyóirat ad valam it a  kor 
sajátos atmoszférájából, a szerkesztés közölhet olyasmit a  valóságról, pusztán az összeállítás művészetével, 
melyet sem regény, sem vers, sem értekező próza el nem m ondhat -  csak a folyóirat, a maga véglctességében, 
vitathatóságában, tarka kavargásában. A Nyugat például -  hogy m ást ne említsünk -  nem csupán Ady révén 
lett számunkra oly legendássá, ennél sokkalta többet mond szám unkra e cím, törekvések, irodalm i meg 
politikai áram latok összegezését, a  radikális magyar progresszió sum m ázatát. A Nyugat szerkesztőjének ez 
volt a stílusa; s a maga módján a Budapesti Szemlének is volt formája, speciális tartalm a, jóllehet egymásnak 
ellentmondó közlemények feleseltek egymásnak azonos fejléc a la tt, de legjelentősebb szakaszain egy-egy 
szerkesztő-egyéniség, Csengery Antal, vagy Gyulai Pál így m utatott irányt a magyar értelmiség egy részének. 
A folyóirat is műforma, a valóság tükrözésének eszköze -  ismételhetjük százszor akár az igazságot. Egy magyar 
kritikust idéztünk? Ideírhatjuk -  A. Gyementyev nyomán -  Lenin egy 1910-ből kelt levelének néhány sorát is: 
,,A folyóiratnak körülhatárolt, komoly és szilárd iránnyal kell rendelkeznie, mert különben n^thetetlenül megszégyenül s 
megszégyeníti munkatársait. .

•

Gyementyev tanulm ányait olvasva arra  érezhettünk rá, hogy mennyire nincsen a magyar folyóirat-iroda
lomnak kidolgozva a története, hogy ki sem foglalkozik e műfaj „esztétikájával” , a  szerkesztés „poétikájával” . 
Egyelőre idézőjel között említhetjük e fogalmakat, mert szokatlanul hatnának csak úgy, önállóan. Nincsen 
önállóságuk még, holott szükség lenne rá . Nem azért, hogy a filológiai stúdium ok amúgyis megsokszorozott 
lehetőségeit öncélúan szaporítsuk, e filológiának rendkívül aktuális leckét kell vállalnia. A leckét egyetlen kérdés 
összefoglalja, s így hangzik: észlelhető-e ma a magyar folyóiratok „profilja” ? Vagy, hogy előbbi terminus 
technicus-ainkkal éljünk: miféle esztétikája formálódik ma a folyóirat műfajának, mennyiben gazdagodik az új 
gyakorlattal a szerkesztés régi poétikája? A válasz -  teljesen világos -  csak úgy lehet helyes, hogy a folyóiratok 
mai gyakorlatát és az olvasó-közönség igényeit mérjük össze.

H add hivatkozzunk arra  is ham arjában, hogy az igény a m agyar irodalm on belül is élő, annyira , hogy 
nyomtatásban is rögzítődött. „A  lapszerkesztés arculatának pontos kiszabásáról van szó, arró l a  magasabb 
műveletről, amely a terv előzetes kidolgozásától a  cikkanyag beszerzésén, lektorálásán, tipografizálásán, tör
delésén és kinyomtatásán á t egészen a terjesztés módjáig összhangot teremt a lap előállítása és társadalmi szerepe 
között úgy, hogy a megjelenő kiadvány hiánytalanul betöltse a m aga rendeltetését.” E m eghatározás Balogh 
Edgár tollából származik (Korunk, 1964. 498. 1.). A választ önm agában persze nem adhatja  meg. Fele
letre, pontos és kimerítő jellemzésére folyóirat-kulturánknak (s am ikor e meghatározással élünk, egyelőre első
sorban az úgynevezett irodalmi lapokra gondolunk) itt sem vállalkozhatunk, néhány futó megjegyzés azon
ban számot adhat a  legfontosabb eredményekről, illetve a legégetőbb hiányokról.

Folyóirat-irodalmunk múltjához viszonyítva, a jelennek van egy óriási, egyelőre alig felmérhető előnye, 
eredménye: a közönség érdeklődése, állandóan növekvő, s néha m ár türelm etlen igénye. Kisebb közlönyöket 
nem számítva, úgy 18 jelentősebb irodalm i orgánummal kell m agyar nyelven, a magyar nyelvterületen 
számolnunk. (Magyarországon: Kortárs, Új írás, Kritika, Nagyvilág, Valóság, Látóhatár, Élet és Irodalom, Tisza- 
táj, Napjaink, Alföld, Jelenkor; R om ániában: Igaz Szó, Korunk, Utunk; Csehszlovákiában: Irodalmi Szemle; 
Jugoszláviában: Híd, Ú j Symposion [1965. januárjában  indult irodalom elm életi és kritikai folyóirat] Szov
jetunióban: Kárpátok). Amennyire ismerjük a  terjesztés adatait, e lapok egyszeri megjelenése, hozzávetőle
gesen százezer példányt jelent! A m agyar irodalmi sajtónak ekkora közönsége még nem volt soha, noha -  ezt 
azonnal önkritikusan hozzá kell tennünk -  jobb folyóiratai m ár voltak. A hátrány: e folyóiratoknak általában 
nincsen profilja, többször felbomlik bennök a szerkesztés természetes harm óniája. (Természetesen akadnak 
kivételek, nevezetesen azok az orgánum ok, melyek feladata speciálisan egyedi, vagy szakmai tekintet
ben, vagy a couleur locale tekintetében.) M i különbözteti meg egymástól pillanatnyilag a Kortársat és az Új 
írást, vagy az Alföldet és a Jelenkort? Olykor, valljuk meg, a fejlécen, az impresszumon kívül -  még 
tipográfiájuk sem, nemhogy bizonyos tartalm i jegyek! Az ellenvetés önkéntelenül adódik: könnyű volt 
a Nyugatnak, hiszen volt még jónéhány folyóirat, melyek m ellett, melyeknek ellenében kialakíthatta a 
maga sajátos, irodalmi profilját. M a, amidőn mindenképpen számolnunk kell azzal, hogy irodalm unkban 
élesen elhatárolható csoportok nem léteznek, nincsen az irodalm i folyóiratok egyike szám ára sem olyan 
kizárólagosan irodalmi bázis, mely arculatát jellegzetessé, összetéveszthetetlenné tenné.

A probléma világos. És most üssük fel újra Gyementyev tanulm ányát, amelyből kiderül, hogy a szovjet 
irodalom első évtizedében, bár akkortájt nem egy jól elkülöníthető iskola létezett, hasonló problematikával 
küszködtek a lapszerkesztők. Makszim Gorkij amidőn 1923-ban, Berlinben hozzáfog leendő folyóirata, a 
Beszedő szervezéséhez, levelet ír H . G. Wellshez, tám ogatását kérve, s egyúttal m eghatározva a  lap célját: 
„H uszonöt íves havonta megjelenő folyóirat lesz s a célja az, hogy a  képzett orosz közönséget megismertesse 
Európa tudományos és irodalmi életével.”  Egy évtized m últán, a  hazatérés után, Gorkij egy másik folyóiratot
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szervez, Nasi dosztizsenyija (Sikereink) címmel. A tervet, melyet meglehetősen szkeptikusan fogadtak, Gorkij 
úgy képzelte megvalósítani, hogy a „kincstári optimizmus” helyett -  az írók közreműködésével -  „felfedezi” az 
országot, a  sikereket, az építés lendületét, természetesen a hibákkal együtt. Valóságos enciklopédiát akar 
csinálni a  folyóiratból.

Továbbgondolva Gyementyev ada ta it, rájövünk, hogy azidőtájt nem is létezett voltaképpen szocialista 
o rgánum , irodalm i közlöny, mely tisztán „irodalm i” le tt volna. M ert sem a 100 %, sem a Korunk, és a  többi 
sem elégedett meg pusztán az irodalom  közlésével, kritikájával. A kor szellemi és anyagi kultúrájának teljes 
áttekintésére törekedtek. E szándék részben kényszer volt, hiszen mértéktelen terheket kellett vállalniok -  a 
közvetlen társadalm i harc érdekében. A törekvés alapm otívum a azonban az volt, am it a  Korunk alcímével 
fejezett ki: „világnézeti szemle” . Igen, ezek a folyóiratok ezzel az igénnyel szerkesztődtek, Majakovszkij LEF- 
jé tő l a  hasonló lengyel, szlovák, cseh és rom án orgánumokig.

*

És a je len?  A Novij M ir legutóbb ideérkezett, 1964 novemberi számának tartalomjegyzékét írom ide. 
Az av a r poéta , Raszul Gamzatov versén kívül még egy ifjabb orosz költő szerepel; a  szépprózát a  kitűnő 
riporternek , Marjamovföak egy irodalm i riportja, Sartre Szavakjának fordítása és egy fiatal író elbeszélései 
képviselik; izgalmas Radiscsev forradalm i művének, az U tazás Pétervárról Moszkvába cím ű, Katalin cárnő 
álta l b e tilto tt könyvnek „m ásodik életéről” szóló irodalom történeti „detektívregény” ; egy tanulmány a 
szovjet film gyártás hagyományaival foglalkozik; riport számol be Egyiptom mai életéről; megrázó dokumen
tum ok idézik fel Antonov-Ovszejenkonak, az októberi forradalom  egyik hősének tragikus sorsát; Gyementyev 
professzor tanulm ányát már többször említettük, az ő dolgozata után A. Gramsci esztétikáját elemzik ; 
külön figyelemreméltó, hogy a folyóirat „szemle” rovata 3 részre bomlik: külön számolnak be a jelentősebb 
szépirodalm i alkotásokról, külön a  legjelentősebb politikai és tudományos művekről, s végül rövid recenziók
ban (6 o ldalon  11 recenzió!) áttekintik egy-egy hónap könyvtermésének javát. Szándékosan, a teljes tartalom- 
jegyzéket ír tam  ide, mert az arányok és az irány általában jellem ző a folyóirat e típusának egészére. A típus? 
A Novij M ir  igenis típust képvisel, mely éppen ezért válik ki a szovjet folyóiratok tengerként özönlő, gyakor
latilag áttekinthetetlen áradatából. I t t  a sajátosan egyedi arcu lat kialakítása -  el nem m ulasztható a  szerkesz
tés szám ára.

H ogy elkerüljük a gyanút, m ert valóban nem a szándékunk, hogy bárkinek is a Novij M ir szolgai utánzását 
ajánljuk, gyorsan említenénk egy másik példát, az irodalm i folyóiratnak egy másik típusát. A különbség a 
cseh folyóirat — a Prágában kiadott Plamenról beszélünk — és a  Novij M ir között, a  szó szoros értelmében 
szemmel lá tható . A Novij Mir külleme, tipográfiája állandó, nyugodt, m ár-már unalm as. A Plamené izgatóan 
új, nyug talan ítóan  mozgalmas, néha m ár áttekinthetetlenül bizarr. A Piámén jellemzője, hogy rövid, tömör 
tanulm ányokat, s lehetőleg rövid novellákat közöl, ez azonban nem jelenti azt, hogy időnként ne találkoznánk 
hasábjain a  kisregény műfajával. Nos, ugyancsak az 1964 novemberi szám tartalomjegyzékéből idézek, mint a 
moszkvai o rgánum  esetében. M ünchenre emlékezve, a  folyóirat cseh fordításban adja közre a  sachenhauseni 
foglyok d a la it (kottával!); a főszerkesztő, J i f i  Hájek esszéje is a fasizmus aktuális veszélyéről szól; egy tanul
mány az aktuális Bábelt m utatja be, m ajd egy Babel novella következik. Novellák, versek, fényképek után 
(a fényképek, a  novemberi évfordulóra való tekintettel, az épülő Moszkvát mutatják) az idős írónő, Majerová 
idézi Antonov-Ovszejenko emlékét, aki egy időben prágai szovjet nagykövet volt; egy összeállítás a fiatal 
jugoszláv poézist m utatja be; többen hozzászólnak az Értelmiség és napjaink címmel korábban indított 
vitához; egy irodalm i riport a Kennedy-gyilkosság napjait idézi, teljes politikai körképet törekedvén nyújtani 
napjaink A m erikájáról; érdekes a folyóirat Jegyzőfüzet cím ű rovata: ismertetik Aragon cikkét Thorezről, 
Sartre vallom ását Togliattiról, egy lengyel vitát az elkötelezett irodalomról, az edinburgi drám ai fesztivált 
— és sok karika tú ra , olvasói levelek sorjáznak egymás u tán  . . .

K ét szélsőséges példánk egyetlen vonatkozásban azonosságot m utat: törekvést arra, hogy az irodalmon 
túl, am ellett, az t kiegészítve teljes képet nyújtsanak korunkról. Kitekintés a világba: politikailag -  írói módon, 
művészi ranggal megfogalmazva; művészileg — orientálni igyekezvén a megm utatott példákkal, töredékek
kel. Ebbe az irányba sok minden idetartozik még, ami véletlenül nem  szerepel az idézett tartalomjegyzékek
ben, s term észetesen olyasmi is, am i az em lített lapok gyakorlatából is hiányzik. M inden esetre bizonyos, 
hogy e folyóiratok mozgatóereje, az irán tuk  megnyilvánuló eleven érdeklődés biztosítéka, világosan kirajzol
ható profiljuk a lap ja  ugyanaz a közéletiség, mely a két világháború közötti szocialista irodalm i zsurnalisztika 
sajátja volt, m ely irodalmárságának lényeges részeként értelm ezte azt, hogy összefüggéseiben értékelje a világot 
Eleven érdeklődéssel a szellemi élet egészének ismeretére igyekszik ma is e közéletiség, mégpedig nem úgy, 
hogy specialistája kíván lenni minden egyes részterületnek, de elvárja a világnézetileg pontosan tájolt beszá
molót, s tu d ja , hogy ezzel a „társbérlettel”  az irodalom csak nyerhet.

Ez a „ tá rsb é rle t” nem újdonság m a irodalm i folyóiratainkban. Inkább ennek az elvnek következetes 
érvényesítését kell hiányolnunk. T alán  an n á l is jobban , m ert a  m agyar irodalom sohasem, így ma sem 
élt ezoterikus, „ tisz tán” irodalmi légkörben, magyarán: elefántcsonttoronyban. És azt is tudja minden 
gyakorló szerkesztő, hogy ezek az irodalm i folyóiratok mindig akkor váltották ki a legnagyobb közérdeklődést,
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amikor általános, világnézeti problémákat v ita ttak  meg, az irodalom sajátos szempontjait is érvényesítve 
így emlékezünk az Új írás erkölcs vitájára, a  nacionalizmusról folytatott eszmecseréjére, a Kortárs polémiájára 
az irodalmi szociográfiáról -  és például most m ár az irodalmat is fölemlítve, a Tiszatáj szívós munkája, aho
gyan állandó rovatban ébreszti a  szocialista m agyar irodalom emlékeit, hovatovább megkülönböztető, 
előnyösen kiválasztó jeggyé lesz számára.

Kezdeményezések, mint említettük, akadnak. A félreértések elkerülése végett, még azt is ki kell jelen
tenünk, hogy ezek az igények korántsem jelentik  az irodalom „szám űzetését” irodalmi lapjainkból. Ellen
kezőleg: a  figyelem felerősítését célozzák. Részint, praktikus okokból: előnyösebb öt jó  verset közölni, mint 
kéttucatnyi közepeset; részint, az olvasó, az igényes olvasó nemcsak az irodalom közlését v árja  a folyóirattól, 
hanem  értelmezését is. Ami körülbelül már azt je len ti, hogy a müvek köré kell atmoszférát teremteni. Kritikával? 
Azzal is, de még inkább: a szellemi élet, a korszerű eszme-áramlatok megidézésével. M ódot nyújtani az 
olvasónak így nemcsak a mű olvasására, vagy a  kritika szempontjainak megismerésére, hanem  annak önálló 
megítélésére, hogy vajon koordinálnak-e a kor, s az adott időszak eszméi, vitái, igényei, problém ái, társadalmi, 
tudományos, művészeti -  és irodalmi problémái — az alkotással?

A folyóirat minden egyes száma -  önállóságában, az időben való megismételhetetlenségében: dokumentum. 
A szerkesztésnek, a szerkesztés művészetének ta lán  ez a legfontosabb szempontja.

*

Csodákat várni, persze botorság lenne: egyáltalán nem valószínű, hogy irodalmi folyóirataink egyike- 
másika villámgyorsan önálló profilra lel, s azok a  lapok, melyeknek speciális feladatukból következően 
a profiljuk szinte adott -  erősíteni s tágítani képesek ezt. A m unkát valahol azonban elkezdhetnők, éppen 
az irodalmi folyóiratok iránt megnyilvánuló rendkívül érdeklődés kötelez erre.

E. Fehér Pál

Megjegyzések Radó György „Kritika és etika” c. cikkéhez

Radó György cikke (Kritika 1964. október) egyáltalán nem új problémát vet fe l, hiszen az elmúlt év áprilisában -  
többek között -  ugyanezt a kérdést fejtegette ,, őszintén a kritikáról” c. cikkében Szabó Ede is (Ú j írás, 1964. 4.), 

aki a kritikai életünkben eluralkodó tarthatatlan helyzet mielőbbi megszüntetése érdekében gyakorlati javaslattal is élt: 
az utóbbi években egyre jobban elszaporodó elvi tanulmányok helyett vagy mellett a konkrét müvek konkrét elemzését 
sürgette. A helyzet azonban azóta alig változott, így Radó cikke, sajnos, még ma is nagyon időszerű és jogosan igényli 
a kritikával kapcsolatban az etikai kérdések nyílt tárgyalását. A cikk , ,gondolatébresztésül, vitaindításul’' tíz etikai 
szabályt sorol fe l, amelyekhez a szerző rövid fejtegetéseket is csatol. E  követelemények többségével természetesen egyetértünk. 
Radó cikkéből mi elsősorban a konkrét példákat hiányoljuk. Mennyivel meggyőzőbbek lennének a szabályok, ha az álta
lános jellegű fejtegetések után példákat is olvashatnánk pro és contra. A felsorolt etikai követelmények egynémelyikéhez 
azonban így is lenne egy-két kiegészítő vagy újabb problémát felvető megjegyzésünk.

Senki nem vitathatja, hogy a kritikusnak tiszteletben kell tartania az alkotói szándékot. Itt azonban feltétlenül fe l kell 
hívnunk a figyelmet néhány olyan veszélyre, amely elég gyakori kritikai életünkben. A z  a l k o t ó i  s z á n d é k  túl
becsülésére gondolunk. Nem tartjuk helyesnek az írói szándék túlságosan gyakori, nem egyszer indokolatlan emlegetését, 
még kevésbé azt a módszert, amikor egészen gyenge müvek esetében egyes kritikusok az alkotói szándék emlegetésével igye
keznek csökkenteni az elmarasztalás súlyát. E z a módszer akaratlanul is a szavak lejáratásához vezet.

Radó azt írja, hogy a kritikusnak keresnie kell a dicsérendő alkotói szándékot. A z alkotói szándék ugyanis a ,,remek
művekből kiragyog”, a gyenge müvekben viszont a kritikusnak kell megtalálnia azt. E z a tétel vitatható, mivel egy jószán
dékú, de sematikus műben sokkal könnyebb az írói szándék felismerése, mint nem egy remekműben. Radó ezután a mű 
g e n e t i k u s  m e g k ö z e l í t é s é r ő l  beszél. E z  azt jelenti, hogy a kritikus olyan elemeket is felszínre hoz a műből, 
,,amelyek az alkotóban talán csak ösztönösek voltak” . Itt azonban megint nem árt figyelmeztetni két egyáltalán nem lebecsü
lendő veszélyre. Az egyik a k r i t i k a i  l i b e r a l i z m u s ,  amely gyakran úgy jelentkezik, hogy a kritikus a dicsé
rendő erények keresése közben gyakran teljesen megfeledkezik az elemzett mű gyengéiről. Márpedig ez legalább olyan hiba 
mint ha a kritikus c s a k  a mű hibáiról beszél. A másik veszély a t ú l z o t t  b e l  e m a g y  a r á z  á s, amely szeren
csére ma már eltűnőfélben van. Senkinek sem használ az olyanfajta kritikusi túlbuzgóság, amely sok esetben csak az alkotó 
, ,akarta a fene” megjegyzését eredményezi.

A k r i t i k u s i  s z e r é n y s é g  kapcsán Radó elég kényes kérdéseket is érint. A fiatal kritikusok többségére azért 
mi mégsem mondanánk ki, hogy önálló alkotásra képtelenek és kölekedésekkel próbálnak maguknak hírnevei szerezni, 
mert Radó szerint ez a gyakoribb jelenség, bár itt tisztázni kellene, hogy mit értsünk fiatal kritikuson. Köztudomású, 
hogy az elmúlt időszakban nálunk baj volt a nyílt és bátor bírálattal, sok volt a c s a k  d i c s é r ő  -  nem egyszer érdem
telenül dicsérő -  bírálat. A fiatal kritikus azonban főleg akkor kerül veszélyes helyzetbe, ha vét a ,, játékszabály ok” ellen 
(az ellen, amit Szabó Ede ,, összefonódotlság"-nak nevez). Itt van a Веке-ügy. Веке nem akkor került a támadások pergő
tüzébe, amikor súlyosan vétett a kritikusi etika íratlan törvényei ellen, hanem akkor, amikor nyílt és bátor bírálatokat írt
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(e bírálatok legfeljebb formai szempontból eshetnek kifogás alá; az érintetteket azonban elsősorban az elemzések tartalma 
háborította fe l ) .

Azzal teljes mértékben egyetértünk, hogy a jó  kritikus segítheti és nagyon sok esetben segíti is az írót későbbi müveinek 
megírásában. A  , ,mintegy társszerző” kifejezés használatát azonban még ebben az esetben is erős túlzásnak tartjuk.

Ennyit Radó György valóban ,,gondolatébresztő”, nagyon aktuális cikkéről, amelyet mindenki csak üdvözölhet, ha 
valóban szívén viseli a magyar kritika ügyét. S z e r e t n é n k  r e m é l n i ,  h o g y  R a d ó  í r á s á n a k  f o l y t a 
t á s a  g у  а к о r I al  i l e s z .  Semmiképpen nem tudunk egyetérteni azokkal, akik irodalomtörténeti távlat híján ,,eleve 
kockázatosnak és terméketlennek” ítélik a konkrét müvek konkrét elemzését.

Befejezésül egy újabb -  véleményünk szerint nagyon fontos — szabállyal szeretnénk kiegészíteni a cikkben felsorolt etikai 
követelményeket. A kritikusnak mindig szem előtt kell tartania, hogy írása elsősorban az olvasókhoz szól, tehát alap
vetően fontos feladata az olvasók kellő tájékoztatása, ízlésnevelése. Miért hangsúlyozzuk ezt? Azért, hogy csak az olyan 
bírálat tájékoztatja kellőképpen az olvasót, amely a kritikával szemben támasztott és jórészt általánosan elfogadott elvi 
követelményeknek is (a mű helye az életműben és irodalmunkban, tartalmi és formai elemzés, a mü viszonya a valósághoz, 
a szocialista irodalom megteremtésének igénye, nyíltság, bátorság és n y  e l v i  k ö z é r t h e t ő s é g )  minden tekintetben 
megfelel.

Benkő Ákos 
tanár

Kunszentmiklós

Az óvodások „vers- és meseellátásáról”

A , ,Kritika” 1964. évi 8. számában Kerékgyártó István tanulmányát olvashattuk ,,Észrevételek ifjúsági irodalmunkról” 
címmel. írásában a szerző súlyosan elmarasztalja egyebek között az óvodás gyermekek „vers- és meseellátását”, s különös 
haraggal bélyegzi meg az „Ünnepek, ünnepélyek az óvodában” c., óvónők számára készült segédkönyv gyermekvers
anyagát. ízlésrombolónak, eleve máglyára vetendőnek ítéli e versek nagyobb részét, és -  vitathatóan -  csak azoknak kegyelmez 
meg, amelyek jeles és ismert költők müvei. Kerékgyártó István azonban nem veszi tekintetbe az említett munka sajátos 
jellegét s azt a nehéz szerepet, amelyet ebben a kötetben a verseknek az egyes ünnepek, ünnepélyek alkalmával be kell tölteniük. 
Tény ugyanis, hogy óvodai ünnepélyek vannak, voltak és lesznek, mert a kisgyermekek fokozatos és pedagógiailag meg
tervezett eszmei-politikai és esztétikai nevelése azt követeli, hogy legyenek. Ebből következőleg tehát az illetékes szerveknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy ezekre az alkalmakra az óvodai nevelők megfelelő segítséghez juthassanak. Kerékgyártó 
István mint hivatásos irodalmár jobban tudja nálunk azt, hogy egy irodalmi alkotás eszmei mondanivalójának művészi 
megfogalmazása a „felnőtt"-költészetben sem tartozik a könnyű feladatok közé. S ha ez így van, bizonyára tudja azt is, 
mily többszörösen nehéz feladat az eszmei tartalom magas színvonalú művészi közvetítése az ifjúsági irodalomban, amelyben 
a művészi szempont mellé nem kisebb súllyal odakerül a pedagógiai is, mindenkor tekintetbe véve a gyermekek életkorát 
és az ebből fakadó sajátosságaikat. Abból a megváltoztathatatlan tényből kiindulva, hogy a gyermekeket kicsi koruktól 
kezdve tudatosan és tervszerűen nevelni kell, ez a könyv arra a bonyolult kérdésre igyekszik választ adni, hogy milyen 
legyen tartalmilag az óvodában az éppen sorra kerülő ünnepély. A nevelés gyakorlata ebben a vonatkozásban az íróktól, 
kritikusoktól is konkrét választ kér. Kém elégedhet meg a szintén szükséges, de a dolog előbbre vitele szempontjából sokszor 
sajnos meddő elvi fejtegetésekkel. A zt is gondolja meg Kerékgyártó István: ha az irányító szervek nem igyekeznek segítem 
az óvónőkön egy-egy ünnepély alkalmi jellegének módszertani megvalósításában, akkor vajon mi lesz ezekből az ünnepélyek
ből a gyakorlatban eszmeileg és művészileg szerte az országban?

Jól tudjuk mi is, hogy az alkalmi vers nehéz és problematikus műfaj. Ezért igen értékes és hasznos lenne, ha a tanulmány 
írója nemcsak mint igényes kritikus kárhoztatná közoktatásunkat, hanem vállalkoznék arra, hogy megvilágosítaná szá
munkra esztétikailag is az alkalmi vers problematikáját múltbeli és jelenlegi példák elemzése alapján. Sajnos, az igazán 
művészi gyermekversekben nem bővelkedünk. A  kritika is csak -  bár ezt teljes joggal teszi -  inkább a színvonalat, a minő
séget emlegeti, és nem segíti, nem serkenti a költőket ilyenek alkotásában.

Talán kiderült az eddig írottakból, hogy a Kerékgyártó által megbírált könyvünk versanyagát a maga egészében mi sem 
tartjuk jónak. Olyannak tartjuk, amilyennel ma ki tudjuk elégíteni -  a gyermekirodalom Kerékgyártó által is megbírált 
színvonala alapján -  azt a jogos igényt, amelyet az óvónők képviselnek felettes irányító intézményeikkel szemben. Legyen 
jobb, sokkal hatásosabb művészi, pedagógiai szempontból a gyermekköltészet. E z a mi régi kívánságunk is. De ebben a 
bírálat mellett legyen ott az írók, szerkesztők, kritikusok aktív, alkotó segítsége is.

Budapest, 1965. január 8.
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N A G Y  M IK L Ó S

Dialógus Jókairól

Wagner: M inek hallgassuk el, hogy  sokunkat nyugta an ít a több százezres példányszám , 
am elyben Jókai évente a piacra kerül. Tíz évvel ezelőtt m ég lehetett jogosultsága m ind
ennek: akkor a teljes szellemi igénytelenségből kellett kiem elni, a ponyvaolvasástól elhódítani 
széles tömegeket. T apasztalatlanságunk és irodalom politikai h ibáink folytán elburjánzott a 
sematikusság, s az élő világirodalom  csaknem zárt sorom pókra ta lá lt nálunk. De mennyi 
lelkes és művelt olvasónk nőtt fel azó ta , hogy kivirágzott a m agyar irodalom , nyugat és kelet 
tehetséges, hum anista írói között m ilyen gazdagon tallózhatunk  ma a könyvesboltokban. 
A  X IX . századi m agyar prózából csupán  a legnagyobbak, legm élyebbek kellenek. H a  Kölcsey 
vagy Arany nem csak félszívvel ír t volna novellát . . . , őket m ind kiadnám ! D e Jókaiból, 
M ikszáthból elegendő 5-6 nagyon szigorúan m egválogatott kötet is. A többi csak a szak
em bereknek kell, őket pedig ne féltsük: hagyott ránk a közelebbi s távolabbi m últ épp elég 
példányt, forgassák azokat a nyelvészek és irodalom történetírók, ha m ár nem  ta lá ltak  méltóbb 
s fontosabb területet maguknak.

Faust: Merészen tám adsz, sokfelé hadakozol W agner, néha nem  is éppen tom pa karddal, 
a lap jában  véve mégsem érthetek egyet veled. De halad junk  lépésről lépésre. Igaz, hogy egy 
évtized a latt ezrek meg ezrek ju to tta k  el Solohovhoz, M óriczhoz, H em ingw ayhoz, akiknek 
környezetében valam ikor csak a detektívregény já rta , de m it adsz azoknak a tízezreknek 
kezébe, akiket most akarsz olvasókká nevelni? T udod, hogy faluhelyen még csak egészen 
döcögve indult m eg a könyvterjesztés, hosszú idő kell, am íg o tt is feltörjük a ta la jt, s ehhez 
Jó k a i kitűnő eke. N em  gondolkoztál el még a kalandos történetek  roppan t vonzóerején? 
T a lán  ő mégiscsak többet nyújt a kortársak  puszta ru tin ra  ép íte tt kém regényeinél.

Wagner: M esterem , nem sok dicsősége fakad védencednek abból, hogy a m ai szórakoztató 
és szolgáltató iparosainkkal hasonlítod össze életművét, no de áldásom  rája, legyen ő mankó, 
irodalom pedagógiai segédeszköz. E hhez azonban sem ekkora példányszám , sem műveinek 
teljességre törekvő kiadása nem szükséges -  még arány ta lanabbnak  érzem a körülötte folyó 
irodalom történeti szorgoskodást. M indezzel kim ozdítjuk Jó k a it jó l m egérdem elt másod
ren d ű  helyéről, s túlm éretezett szobra o tt áll azok ú tjában , akik m ár kivágyódnak a csupán 
bonyodalm akat ígérő olvasmányok világából. Igen, hadd  m ondjam  ki, vele épp az a baj, 
hogy értékesebb D um asnál, ám nem  sokkal. H a D um as-m éretű lenne, könnyen elszakadná
n ak  tőle az igényesebbé válók, így v a n  valam i többlet, am i visszahúz hozzá. De megéri-e 
ez a  plusz, hogy sok ezren a rom antika bűvkörében m aradjanak , lem ondva arró l a prózáról, 
am ely felkavar, m egrendít, elm élkedni és ítélni tanít?

Faust: M i tagadás, Jókai nem m o ndo tt ki nagy igazságokat, üres illúziókat, korszerűtlen 
em beri m agatartás-form ákat sem igen leplezett le, azonban ez nem  m inden kiváló írónak 
a d a to tt meg. Nem gondolkodó volt, n em  is moralista, hanem  költő, ez a többlete -  egyáltalán 
nem  elhagyagolható plusza -  számos boszorkányosán ügyes és m eghökkentően term ékeny 
mesélő kollégájával szemben . . .  *

Wagner: Látom , a könyvespolcodon keresgélsz. H át nem  menekszem attól, hogy idézetet 
olvassál a fejemre?

Faust: Bizony nem . Hallgasd csak m eg az érett M óricz vallom ását: „Jó k a i egy pogány 
volt, egy pogány istenfia, aki zengő és nagy lélekkel sugárzott szét . . . valam i csodálatos, 
valam i felemelő életérzés volt ez: optim izm us az élettel szem ben, igenlése m indannak , am i 
jó  és erőadó ebben a siralomvölgyben . . .” Szakszerűbb, tárgyiasabb nyelven úgy fogalm az
h a tn á m  ezt: a valóság sokféle oldalát, számos érzelmi árnyala to t, esztétikai minőséget tud  
írónk hathatós sugalló erővel föleleveníteni. Hogy ismerte a kisvárosok társas életét, az udvar
házak  levegőjét, a fiskálisok irodáit; m ilyen rajongást tudo tt kelteni közeli és távoli tájak 
irán t!  Nemcsak a pátosz szól szavából, hanem  a hum or is, a különc és komikus jelenségekre 
való rácsodálkozás frissesége. Művészi skáláján a fenség s a hősiesség hangjai m ellett föl
csendülnek a báj meg az idill akkordjai, még a melankólia sem olyan idegen tőle, m in t sokan



gondolják. A hatvanas években -  m ajd  később is -  a férfikor teljében -  keserűség és m élabú 
csap ki regényeinek polifóniájából, em lékeztetlek az Aranyemberre, a Mire megvénülünk meg a 
Szerelem bolondjai sok fejezetére. N em  egy m agyar író t -  köztük K rúdy t is -  ő tan íto tt meg 
arra , hogy elbeszélés közben sem kell elfojtani a hangulatokat, s a líraiság a legkevésbé sem 
á rt a leírásnak.

Wagner: Köszönöm én azt az érzelm i gazdagságot, am elybe annyi csináltság és felületes 
ellágyulás vegyül! Hányszor erőszakolja a mester olyankor is a d rám ai feszültséget, az á rta t
lanság ig az ta lan  gyanúsítását stb ., am ikor az ellentétek feloldásának egyéb, a jellemekkel 
egybevágóbb ú tja  is kínálkoznék. S m it m ondjak a főalakok gyakori hóbortos lovagiasságáról, 
m elytől n em  mentesek legértékesebbnek m ondott m unkái sem? X X . századi em ber m ind
össze bosszús nevetéssel térhet nap irend re  afölött, hogy K árp á th y  Z oltán  lem ond az Eszter- 
házyakkal vetekedő nagyságú latifundium áról, csak hogy halo tt édesanyja meg nagy tekin
télyű nevelőapja  nevét néhány  közism erten silány em ber rágalm ától tisztán tartsa. M indez 
nem  is p usz tán  írói szeszély, inkább  kiszám ított hatáskeresés, am ely a kispénzű olvasóra 
sandít: „ám ulja tok  ezen a nagyúri gesztuson” .

Faust: Ú gy  pattogsz, m int G yulai Pál, s tán  nem is tudod, vádjaid m ennyire rokonok az 
övéivel. V álaszoljam  erre az t: gondolj a V ictor Hugo-hősök színpadias te tte ire  vagy Gide 
és az egzisztencialisták terem tm ényeinek nem  kevésbé szertelen action gratu ite-jaira? Így 
közelebb hoznám  Jókait a m odern  olvasóhoz (vagy inkább a m odernkedő sznobokhoz), 
ám  velejében nem  cáfolnálak. Jo b b  lesz azt felelni, igazad van, de azért ne csak napfoltokat 
láss, h an em  a fényt is. Ism erd el, hogy Jókai nem csak izgalmas mesét sző, költészetet is 
sugároz, h a tása  nem  m erül ki „kezdők” olvasásra szoktatásában, am ellett gazdagítja a 
„h a lad ó k ”  érzelmi ku ltúráját, ráébreszt a külvilág sokszínűségére.

Wagner: Professzorom, visszavonultál egy fontos frontszakaszon! Ezek u tán  én is meg
ígérem : felülvizsgálom álláspontom at Jó k a i legjava m űveinek poéziséről. Igen, talán  nagyobb 
elismeréssel tekintenék rá, ha  több  olyan írása lenne, m int a Mire megvénülünk, A z aranyember 
vagy a Sárga rózsa. Bennük átengedi m agát érzéseinek, közvetlen élm ényeiről ad  számot, nem 
m ásodkézből kapott anyagot akar átlelkesíteni, nem  tudóskodik. N agyon rosszul áll neki a 
tudóskodás, m ert ism eretanyaga szűkös, elvontabb összefüggéseket nem  ért meg, mindig 
csak a  kü lönc  érdekességek u tá n  kapkod. M ilyen kár, hogy nem  m arad t meg saját környe
zetében és korában, vagy valam ilyen időtlen miliőben!

Faust: Szűk volt az ism eretanyaga? R endben van. M ondd, szerinted m it olvashatott egy- 
egy D alm áciában , O roszországban lejátszódó regényéhez?

Wagner: Ebben nem vagyok szakem ber, de úgy hiszem, alig többet valam ilyen népszerű 
ism eretterjesztő folyóiratnál. Em lékszem  is rá, Tour du monde lehetett a címe.

Faust: A  cím ben nem tévedsz, a dolog megítélésében annál inkább. Ó don  em lékiratokat, 
népszerű  összefoglalásokat, szó tárakat, anekdotagyűjtem ényeket, szakácskönyveket szép 
szám m al és nagy szenvedéllyel forgato tt. Csodás m em óriája megőrizte a Tudományos gyűjte
mény fia ta lkorában  emlékezetébe vésődött cikkeit. A ztán, kedves fam ulusom , épp te ne tudnád, 
hogy nem csak könyvekből lehet tanu ln i?  Jókai lélekben ta lán  m agányos volt, ám  a m inden
nap i é le tben  nem  lehetett az: széles körű rokonság, szerkesztőségek személyzete, párthívek, 
képviselőtársak, írókollégák koszorúja vette körül, ki-ki előadta emlékezéseit, tapasztalatait, 
ku ta tási eredm ényeit, jellem ző anekdotáit, ha beszélhetett vele . . .

Wagner: Az anekdotákat kellett volna első helyre tenned! R ájuk tám aszkodott elsősorban, 
azért le tt  m inden olyan külsőleges nála!

Faust: N e lázongj válogatás nélkül az anekdota ellen, akad köztük felületes, de élesen 
látó  is. Jó k a i rengeteg m ozaikdarabo t őrzött meg a II . Józseftől a m aga koráig terjedő két- 
három  h aza i emberöltőről: az Eppur si muove sok m indenben tám adható , azonban olyan 
freskót fest a református kollégium i diákéletről, színészetünk hősi kezdeteiről, amelynek 
igazságát csak a legújabb m űvelődéstörténeti kutatások m utatják  meg teljes terjedelmében. 
U gyanez t elm ondhatnám  a Rábyról, a Nábob meg a Kárpáthy Zoltánról, s a Kőszívű ember fiai 
sem csak eposz, krónika is, m elyre H orváth  M ihály Függetlenségi harca éppúgy hato tt, m int 
egy húsz á r őrmester kezdetleges visszaemlékezése, D egré Alajos érlelődő m em oárja. A Név
telen vár egészében színes szappanbuborék , csakhogy ebbe is belevett egyet-m ást Kisfaludy 
S án d o rn ak  az inszurrekció h istó riá já t elbeszélő kéziratos, ném et nyelvű m unkájából, sőt
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H orváth  István lappangó diárium ából, am elyet hosszú ideig még a szakem berek is alig-alig 
ta rto ttak  számon. Jó k a i fogékonysága a  néprajz irán t egészen feltűnő: arány lag  keveset 
tartózkodott falun, így a paraszti élet tá rgy i valóságának leírásában több m últ századi írónk 
is versenyezhet vele, de verhetetlen, m ikor a folklórra kerül sor. Alig hiszem, M ikszáth, 
Töm örkény vagy M óricz nála több n épdalt, anekdotát, mesét, m esem otívum ot őrzött 
volna meg. Szerelmeseinek párbeszédébe gyakran beleolvad a népdal, leírásaiba, írói elbeszé
lésbe egy-egy jól ism ert mesefordulat (K őcserepy d rágán  telepített kertjében „a ran y  alm át 
eszik és ezüst homokon j á r ” , a Lánchíd olyan, „m in th a  óriások csinálták volna rem ekbe” ) 
néhány m unkájában a népbabona m ajdnem  felism erhetetlenül összegubancolódik önnön 
leleményével, misztikus hiedelmeivel (M ire megvénülünk). Vérbeli kertész és botanikus, értő 
szerelmese virágok varázsának, gyakran az állatokénak is. Álmodozik a pliocén korszak 
roppan t zsurlóiról meg páfrányairól, egész kis könyve kerekedik a tengeri csigák életéről, 
ismeri a vendéget váró , hóban bukfencező alföldi kom ondort, m űveiből spon tánabb  és 
bájosabb „virágregéket” lehetne összeállítani T om pa gyűjteményénél. Az élő term észetet 
még a nagym últú városoknál is jobban kedveli, pedig m ennyi festői vonást, ínyenc apróságot 
hord össze a barokk Bécsről, a középkori R aguzárói, a kuruckori Lőcséről, Szepességről. 
Akik R áth-V égh írásait vagy a mai regényes életrajzokat keresik, nem  is tudják , hogy milyen 
kitűnő előfutárja volt ő ennek a m ula tta tó  m űvelődéstörténeti műfajnak.

Wagner: ínyenc apróságot említesz, ebben  valóban nagykereskedőnek szám ított. Jó l emlék
szem a Szabadság a hó alattra: itt Jó k a it az orosz társadalom nál s a dekabristák céljainál 
jo b b an  érdekelte a bonyolult rulettszerkezet, am elybe az összeesküvők titkos könyvüket 
rejtették. S mennyi já tékos, a figyelmet elterelő díszítőelemet vegyített be R áb y  M átyás 
komoly, pu ritán  szavú em lékiratának újraköltésébe!

Faust: Nagyon szárazon és pedánsul ítélsz a játékos bőségű szökőkútról, am ely az öregedő 
író alkotásaiban tör fel. Á m  csak a m értéked túl szigorú, velejében én is egyetértek azzal, 
hogy Jók a i u tat tévesztett a hetvenes évek végétől kezdve, am ikor kalandos történelm i 
krónikáiba csipetnyi gondolatot, históriai tanulságot elegyített csak. De m indez nem  áll a
II. Józseftől Ferenc Józsefig tartó nyolc évtized Jók a i ad ta  freskóira: it t  m ár nemcsak rész
letek, színfoltok nyüzsögnek, tengelye, összetartó eszméje is van a képnek. Fontos mozgató 
erőket ismer fel: a császári abszolutizmussal, nem zeti közömbösséggel harc ra  kelő nacionaliz
must, a m aradisággal, rendi eszmevilággal birkózó nemesi liberális m ozgalm at. Legendává, 
hőseposszá magasztosul tolla nyomán a X IX . század első fele, mégis a nagy valóságos közép
ponti élm ényt, az új és régi küzdelmének sodrását o tt érezzük e felnagyított eseményekben. 
H itvallása a hazafias erők egysége, a forradalom tól mentes fejlődés, néha azonban  kivillan 
regényeiből a radikálisok meg a liberálisok ellentéte, s az a fájdalmas m eghasonlás, am elyet 
a haladás és nemzetiesség eszméinek átm eneti szem benállása okozott. A Rab Ráby épp azért 
m aradandó könyv, m ert ez is benne van. A kor e nagy ellentm ondásának fölismerése R áby 
m em oárjából még h iányzott, ne csak a léha  cirádákra  ügyelj hát Jókai átdolgozó m unkáját 
bírálva !

Wagner: Töredelm esen elismerem, hogy R áby  M átyás em lékiratát frissen olvastam , Jókai 
regényét meg ugyancsak régen. V alóban lehet valam i ez elnagyolt kom pozícióban, am i 
hiányzik a mester sikerültebb alkotásaiból: ezú tta l ostorozza a máskor körü lrajongott nemesi 
várm egyét, kimondja, hogy a nemzeti önállóság tetszetős jelszavai m ögött sötét m aradiság, 
szennyes korrupció is m eghúzódott. Em ellett regényéből elénk táru l a megyei u rak  össze
fogása a szerb kupaktanáccsal, magyar parasztok  kiuzsorázására. M ásutt viszont azt látjuk, 
hogy Jókai szemében a m agyar érzés a legfőbb értékm érő, nem zeti h ib á t alig em lít, annál 
több speciális kiválóságot, a reform korban s a 67 u tán  bekövetkezett haladást m eghatvá
nyozza, szemében a m agyart mi sem választja m ár el a nyugati nem zetektől. Sőt ő lesz azok 
tanító ja: Berend Iván B ondaváron m egoldja a nyugaton forradalom m al fenyegető m unkás
kérdést, T a trang i egy m ásodik világbíró A ttila , de nem  az Isten ostora, hanem  a népek össze- 
békítője. S ez az álom, am elyre a kiegyezés u tán i valóság oly siralm asan kevés alapot adott, 
inkább lefegyverez, m int épít: m egvalósítására -  jó l m ondja Rónay G yörgy -  em berfölötti 
alakokat rendelt a költő, akiknek harcot alig  ismerő példája követhetetlen. Jókai m űveiben 
a hazánkba jövő idegenek gyűlöletesek vagy nevetségesek, ha egyik jelző sem illik rájuk, 
akkor bizonyára asszimilálódnak, hisz népi jellem ünk ellenállhatatlanul vonzó. Bennünk
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nincs igazi rossz, csupán m úló gyengeség, am i pusztító, az m ind  kívülről fenyeget! Egyszóval 
Jókai hazafiúi érzéséből teljességgel hiányzik az önvád, az elm aradottságunkon érzett m ar
cangoló fájdalom , K azinczy, Széchenyi, Ady egyik alapvonása. Meg m erném  kockáztatni 
az állítást, hogy a  Jókaival való sokoldalú megismerkedés nincs jó  hatással a k ialakulatlan  
világnézetű olvasóra: nem zeti áb rándokat ébreszt (pedig nélküle is el vagyunk lá tva  e po rté
kával), ném i lenézést is más népek irán t, önb írá la tra , önnevelésre éppen nem  serkent.

Faust: A zt hiszem , v itánk  legfontosabb pontjához érkeztünk. Kétségtelen, nem  lehet 
m indenre, am it elsoroltál, m erev tagadással felelni. Bevezetőül azonban annyit, hogy ne 
feledkezzünk m eg a történelm i helyzetről, am elyben m egérlelődött ez az írói term és. Az ön
kényuralom , elnémetesítési veszély, a szabadságharc a la tti meghasonlás a nemzetiségekkel, 
sokat m egm agyarázhat írónk, nem zeti egységre törekvéséből, gyógyítónak szánt álm aiból, 
csalódott b izalm atlanságából. A  m agyar erényekbe vete tt tú lfű tö tt reményeket a forradalom  
és függetlenségi harc  lelkesítő közeli emléke is táp lá lta .

Wagner: M esterem , hagyjuk máskorra m indennek történeti szempontú m egvitatását. 
Arról van szó: i tt  és most m ilyen a Jókai-életm ű hatása  a világnézetében „serdülő” jellegű 
honfitársainkra? Végleges eredm ényekre persze m ár csak az adatgyűjtés hiánya m ia tt sem 
ju tha tunk , ám  következtetéseink megközelíthetik a valóságot.

Faust: N övényről leválaszthatod a gyökérzetét, nagyobb ívű epikus alkotásban m indig 
jól érezhető m arad  a  történelm i gyökér, s ennek jelen léte  egym agában is figyelm eztetheti 
az olvasót: „V igyázz, eszméim más kor em beréhez szóltak, változtatás nélkül nem  veheted 
át őket.” A to m pább  hallásúakat a mi dolgunk rávezetni erre, akár utószó csatolásával, 
akár m ásképp.

Állásfoglalásod o tt a legtúlzóbb, am ikor írónknak más népek irán ti lenézéséről beszélsz. 
K i ne érezné: S tra tt, M axenpfutsch meg K rénfy torzképét az idegen elnyomás elleni tilta 
kozás szelleme h a tja  át. Jók a i rokonszenve nem csak a lengyelekre, olaszokra, Puskin korabeli 
oroszokra, törökökre terjed ki, de a történelm i M agyarország nemzetiségeire (szerbek, 
románok) is kisugárzik -  ha hangja  nem  is m ent m indig egyfajta atyáskodó fölénytől.

Azt több joggal m ondhattad : „Jókainál m ind kívülről fenyeget, ami pusztító, bennünk  
nincs igazi rossz.”  Ö  nem  E telét rajzol, aki elveszti önura lm át, elköveti a végzetes testvér
gyilkosságot, s ezzel u ta t ny it Detre meg K rim hilda  nem zetpusztító germ án árm ányának ; 
az ő Eteléi többnyire önhibájuk nélkül vannak kiszolgáltatva az idegen önkénynek s kalan- 
dorságnak. E llenpélda azonban  nem pusztán a Ráby, hanem  más, kiegyezés u tán i m unkákkal 
is szám olhatunk, ahol feltárul a nemesi családfakutatás hóbortja , a hitvány renegátság, az ön
zéstől táp lá lt klikkérdekek ha rca  nagy nem zeti sorscsapások idején (Szerelem bolondjai, Kis 
királyok, A lőcsei fehér asszony ábrázolása a szatm ári békéről, a Politikai divatok áru ló i és gyenge 
jellemei, Enyém, tied, övé utolsó része stb.).

Wagner: Csak az a kár, hogy ez utóbb em lítettek egyáltalán  nem  érnek fel m űvészileg 
azokkal az alkotásaival, am elyekben töretlen a nem zeti egység, s a m agyar jellem  csupán 
legvonzóbb oldaláról m utatkozik.

Faust: A bban  sem tudok veled egyetérteni, hogy a költő félisteni alakjait eleve követhetet- 
leneknek érzi az olvasó, ölbe te tt kézzel vesz tudom ást róluk. A mítoszi hősök, szentek, mese
figurák term észetesen nem  ültetnek belénk m eghatározott célokat, cselekvési norm ákat, 
azonban valam ilyen alak ta lan  sóvárgást keltenek a lélekben (többnyire a fiatal vagy fiatalos 
pszichében) a nagyság u tán . Jó l m ondja Belinszkij, hogy aki nem  futott ifjúkorában az esz
ményi tökéletesség ha tá roza tlan  ábrándjai u tán , sohasem  értheti meg a költészetet sem az 
irodalom ban, sem az életben, mindvégig lapos, röghöz kö tö tt m arad. Természetes, az ilyen 
K árp á th y  Zoltánok fölkeltette nosztalgiát éppen körvonalazatlansága m iatt m arad i-naciona
lista irányzatok  szolgálatában is föl lehetett használni, s erre sor is került. Csakhogy akkor is 
akadtak a szellem  em berei között, akik a haladás irán y áb a  vonzó mágnesnek érezték Jó k a it, 
épp héroszai m ia tt. Ady számos rá vonatkozó cikkének ez az alaphangja, Illés Béla -  önvallo
mása szerint — az ő életm űvéből szívta m agába az erkölcsi jó  m ajdani biztos győzelm ébe 
vetett h ite t, de h ivatkozhatunk  elfeledettebb névre is, am ely a „m agyar progresszió” köz
katonáinak egyikét reprezentálta . Buday Dezső, a  Tanácsköztársaság kecskeméti m ártírja , 
jellegzetes pé ldája  a századelő fo rradalm árrá  edződő értelmiségének: v ilágháború  idején 
közreadott, hum anista-, háborúellenes célzatú regénye egy indus T atrang i D ávidot állít a
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középpontba. Buday Jó k a ira  vonatkozó újszerű gondolatairól hosszabb esszében adott 
számot.

H a Jókai ha t vagy hét évtized előtt jó  harcok cselekvő részeseivé nevelt ifjakat, m iért 
kellene a mi egészséges világunkban a ttó l félni, hogy ezek a színes álm ok elringatnak és 
lefegyvereznek m ajd? Egyet azonban nagyon a lelkére kötnék m inden népm űvelőnek: 
az egyoldalú irodalm i műveltség van olyan veszélyes, m in t az egyoldalú táplálkozás. Felléphet 
szellemi skorbut is, feltéve, hogy valaki folyton egyetlen szerzőn rágódik, vagy csupán egyetlen 
irodalm i irányzattal ismerkedik. A szárnyaló képzeletű poéták m elléjó  a szociográfia nevelt
jeiből is odacsúsztatni egyet, a lebilincselő m esem ondók legalkalm asabb kísérete az elvontabb 
gondolat m egszólaltatóiból kerülhet ki. A m agyarság erényeit eltúlzó, nem zeti hibáinkról, 
belső harcainkról aránylag  keveset beszélő Jó k a ib a n  ne lássunk megtévesztő tan ító t addig, 
am íg ellensúlyul van  m it a kézbe adnunk. V agy tán  ez utóbbiban hiány volna?

Wagner: Nincs, azaz hogy van. Nincs, h a  végiglapozzuk irodalm unk egészét; van, ha arra 
gondolunk: átlagos m űveltségű honfitársunkhoz az utóbbi 10-15 esztendő folyam án mi, 
s kivált m ilyen m egvilágításban ju to tt el belőle. Tankönyveink, brosúráink, az egyes kiadások 
utószavai -  m ár-m ár tú l sokat -  hangoztatták, hogy íróinkból költészetünk egész útja a la tt 
sohasem hiányzott a társadalom bíráló erő. Ám e kritika -  a leegyszerűsítő értelm ezés szerint 
-  csupán az uralkodó osztályokra tám adt, a „ N é p ” -  nem  kapott, nem is k a p h a to tt feddő 
szót, a „N épet” kárhozta tn i legföljebb nagy forradalm árainknak  (Petőfi, A dy, József Attila) 
volt szabad, de azoknak is csak elvétve. A rról, hogy az úri osztály egyes h ib á i (pazarlás, 
m unkátlanság, fegyelem nem  tűrése, nem zeti elbizakodottság stb.) nem  m a ra d ta k  meg a 
nemesi porták  kerítésén belül, hanem elharapóztak  más társadalm i rétegekben is (esetleg 
m a is találkozhatunk nyom aikkal), ha llgato tt az oktatás és népművelés. Azok, akik több
kevesebb éleslátással em legették a m agyar bűnöket, egyfelől teljesen h á tté rb e  szorultak 
(Széchenyi, Kem ény, G yulai, V ajda-röpiratok), másfelől egyoldalú, az ilyen m ondandót 
kilúgozó értékelés á ldozatai lettek. Legfőbb p élda  itt Arany. Ő T oldinak nem csak népi 
erényeivel, hanem  tipikus gyengeségével, féktelen indulatosságával is foglalkozott, éppen 
nem zetnevelő célból. Üdvös és fontos szándéka azonban  elsikkadt a legutóbbi idők m agyar
tan ításában  !

Faust: Erről nincs v ita  köztünk. (A nnál több  polém iád lesz ez u tóbb iró l másokkal !) 
Bizonyos, hogy Ady, A rany mélyebb, felelősebb, „fe lnő ttebb” nevelők, ha m agyar önism eret
ről van szó. Most azonban  olyan területet em lítek, ahol Jókai hatása a nem zeti jelleg meg
őrzésére rendkívül és m inden megszorítás nélkül hasznos lehet: a nyelvi stílust. M ár nyelvi 
összképe is elgondolkoztató: más íróknál élesen kisarkuló ellentétek békülnek benne össze 
sok árnyala tú  egységben, a purista éppúgy élvezettel olvashatja, am int az is tan u lh a t tőle, 
aki ú ja t akar idegenszerűség árán  is. Szinte m inden t tu d  a népnyelvről, befogadja a legkülön
félébb dialektusokat, a népi foglalkozások szakszókincsét, mégsem áll meg it t ;  keres, kutat 
a nyelvújítók tarka bazárja iban , néha sikertelen küzdelm et vív azért, hogy bevezesse iro
dalm i nyelvünkbe a divatos idegen szavakat. A ztán  kísérletezik is, olykor alig  észrevehető 
változtatást végez (csak egy képzőt cserél fel szokatlanabbra, erősebb érzelm i töltésűre), 
más alkalom m al egészen ú ja t alkot, s nyelvtani kategóriákat felrúgva, névszóval igeként 
bánik, eddig pusztán alapfokban ismert m ellékneveket merészen felsőfokba em el. Képpel 
szólva: nem  kim érten, gépiesen mozog, hanem  táncol, rögtönzésszerű hajlásai, szökellései 
m ögött azonban ott az elődök hagyom ánya, a sok százados kollektív gyakorlat is.

Wagner: Szép, szép, ám b ár én elég sok sü lt ném etességre emlékszem akár a ja v a  írásaiból.
Faust: Nyelve a term észeti jelenségek p á rja : gazdag , elemi erejű, de nem  m entes a fattyú

hajtásoktól. Tévedéseit m a m ár a kezdő sem követné el, de ki ismer annyi szólást, m int ő, 
melyik író választja ki hozzá hasonló tap in ta tta l az alkalomhoz illőt? Szándékosan hang
súlyozom a szólást és nem  a szavakat. A szó gyorsabban avul, felületesebb jelenség, a szólás 
tartósabb, többet zár m agába a m agyar észjárásból meg ízlésből. Csak egy p é ld a : „  . . . fel
felüti bennem  a fejét egy emlék a múltból . . . M ajd  meg a jövő posványából dug ja  ki egy
szarvú fejét valam i mítoszi rem ény szörnyalakja.” Az első m ondat még jó ízű  köznyelv, a 
m ásodikban m ár gazdag egyéni variációk fonódnak az eredeti szólásra, de ham isítatlan  
hungarizm us m indegyik, szemléletességük felötlő. S épp a szemléletesség az, am i olyan 
fenyegetett helyzetbe kerü lt újabb irodalm i nyelvünkben: ellene dolgozik a  műszavak,
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az elvont fogalm ak térhódítása, s a régebben még képi ta r ta lm ú  fordulatok nagyrésze m an ap 
ság m ár papirosízü. K izárólag  vagy elsősorban az argo t-val (serdülők argot-jával) kísérle
tezni ellenszerként fonák dolog: a kam asznak jó l áll az, am i az idősebbnél visszás látvány, 
másfelől e csoportnyelvhez időnként sok nyers, útszéli cinizm us tapad, am it egy szerep
játszó epizód kedvéért el lehet viselni, ám  tartósan aligha. H a  színesen, tap in thatóan , ízlésesen 
akarjuk kifejezni m agunkat -  egyéni leleményünk m ellett -  mégiscsak elismert nyelvm űvé
szeinkhez kell fordulni leginkább.

Jókai szemléletessége nem csak lelkesültségéből fakad , s nemcsak ünnepélyes képzeteket 
kelt: hum oros, kicsinyítő -  torzító ösztöne legalább ily éber s erős hatású: a tem plom torony 
az ő to llán  »falunyél«, a rossz viskó »bagolyrúgta«, a harsány  kacagás jelzője »boltozat- 
hám lító«! K om ikus figuráit nekiiram ló ceruzával vázolgatja , term etük »tohonya«, orruk 
»tülök«, avagy »buckós«, a  kidülledt tekintetű fiákeres »kalapácshal szem ű«, ványad t 
professzorai »görbe hátú v á  tudom ányozták« m agukat. V égül, hogy ne csak lássunk, hanem  
halljunk is: az Eppur si muove parasztlegénye »hőrögetve szól« az ökrökhöz. Ü ttö rő je  ú jab b  
hum oreszkjeink nyelvének, am ikor m indennapi dolgokról a jogtudom ány, politika, zoológia 
stb. precíz elvontságával tudósít furcsa, kacagtató ellentéteket villantva.

Wagner: Professzorom, én G oethe terem tm énye vagyok, így a rom antikára valló teljes 
fordulato t ne  várj tőlem. A nnyit azonban elárulhatok: h a  ki is mondok m ajd egy-egy kem ény 
ítéletet Jó k a iró l, hozzá ta p a d t előítéleteimtől igyekszem a jövőben m egszabadulni.

M A R T IN K Ó  A N D R Á S

A  művészi próza nyelve I.

I.

Az Ű rh a tn á m  polgár M . Jourdain jének  nincs igaza, am ikor nem  versben beszélve, úgy véli, 
hogy p ró záb an  beszél. A próza s a prózanyelv éppen úgy  esztétikai kategória, m in t a költői 
nyelv vagy a versnyelv: esztétikum ot hordozó, kifejező, m űvészi tartalom tól, céltól, m ag a ta rtá s
tól a lak íto tt s determ inált nyelvi struktúra. K övetkezésképpen sok tekintetben érvényes rá  az, 
am it e folyóirat hasábjain a költői nyelvről e lm ondottunk (M artinkó András: A költői nyelv 
és a költőiség — K ritika, 1964. február). De term észetesen nem  mindenestől érvényes rá : a 
prózanyelv épp úgy nem  azonos a költői nyelvvel, ahogy a beszéddel sem. Szabédi Lászlót 
(Nyelv és irodalom. Bukarest, 1956. 149) idézve, az egyiktől éppúgy különbözik, m in t a m ásiktól. 
A próza autonóm  nyelvi struk tú ra , m egvannak a sa já t specifikus nyelvi eszközei és eljárásai, 
melyek elhatáro lják  m ind a beszédtől, mind a költői nyelvtől.

E lhatáro lják , de egyben hozzá is kötik. A prózanyelv kérdésének bonyolultságát, m ódszer
tanának  nehézségeit éppen e kettős kötöttség s e két irán y ú  elhatárolás szüksége hozza m agával. 
M ert ha  egyrészt nem  m inden próza, ami beszéd s am i nem  költői-nyelvi, másrészt a prózanyelv  
számos jellegzetességében közel áll a beszélt nyelv anyagához s eszközeihez (esetleg egybe is 
esik vele), ahogy számos vonásában érvényes rá  a költői nyelv esztétikája is. M indez szoros k ap 
csolatban áll a próza két irányú  leszármazásával. A modern próza ugyanis két forrásból induló  
fejlődés eredm énye. Egyrészt -  s ez az ősibb forrás -  a beszédnek szinte kezdettől fogva olyan 
tarta lm ak , m ondanivalók közlését is kell vállalnia, m elyek a beszélt nyelvtől eltérő, föléje emel
kedő fegyelm ezettebb szerkesztést, nyelvtani rendet, szelektált szókincset, pontosabb fogalom -
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kezelést követelnek, másrészt olyan célokat, szemléleteket, m agatartásform ákat is ki kell fejeznie,, 
melyek a beszédbeli közléstől erősebben eltérő pszichológiai színezést, hangsúlyokat, mozgósító, 
m ajd szemléltető, affektiv s végső soron esztétikai hatáskeltést követelnek meg. A m itológiai
vallási próza, a mese és az elbeszélő próza, de a tudom ányos és közéleti próza meg a szónoklat is 
ezt a fejlődési u ta t já r ja  meg. Sem m iképp sem fogadható el az a gyakran hangoztato tt vélemény,, 
hogy a költészet korábbi, mint a p róza , s hogy a próza való jában a költői nyelv lecsapódása, 
eszközeinek, eljárásainak redukálása. M ég az sem, am it Gyulai Pál m ond (Bp. Szemle 1897. 
481), hogy „a széppróza mindig a költészettől nyer ösztönt és ih le te t” , így az sem, am it Babits 
m ond -  Kosztolányi dicséretére - ,  hogy jó  prózaíró csak az lehet, aki a költészet iskoláját kijárta  
(N yugat, 1936. II . 399).

V aló igaz azonban , hogy a modern próza megszületésében és fejlődésében a költői nyelv 
befolyása döntő jelentőségű. Előző fejtegetésünkben m ár u ta ltunk  rá , hogy az ú jabb  esztétikai 
felfogásban a poetikum  és a verses form a egyre egyértelm űbben kapcsolódik össze. Az egyéni és 
társadalm i valóságban azonban v an n ak  -  s egyre nagyobb szám ban -  olyan esztétikum ok, 
melyek nem tudnak  adekvát m ódon a verses form ához tapadn i, kifejezésük viszont egyéni és 
kollektív szükséglet volt. Ezt az ű rt tölti be ezt a társadalm i és művészi feladatot végzi a m odern 
próza. Innen van az, hogy a legtöbb irodalom ban -  nálunk is -  a m odern prózanyelv első
rendűen  nem az önelvű fejlődés im én t vázolt ú tján  jö n  létre, gyakran nem  is folytatja azt, 
hanem  a költészetből, a költői nyelvből válik le (hosszú ingadozás, keveredés u tán , mely nálunk  
egészen Aranyig e lta rt) . Csupán a verses forma lehántásával azonban még nem születik meg a 
m odern próza: le kell hán tan i a költői nyelvről is m inden olyan vonást, mely a versform ától elsza
kadva öncélú szépségként, szubjektív eljárásként m arad  fenn a szűrőn, és a költői eljárásokat 
csak olyan m értékben kell alkalm azni, am ennyiben azok az objektív m ondanivalót s a közlés- 
célját szolgálják. Ezzel a költészet is „felszabadult” : egyre kizárólagosabb tu lajdona lett az 
előző cikkünkben fejtegetett absztraháló  rendszer: a m odern vers is azáltal született meg, hogy 
levált róla a m odern próza.

II .

E kettős leszármazás alapvetően fontos a prózanyelv történetének, egyes prózaírók helyes tö rté
neti értékelésének szem pontjából. A másodszületés -  a költői nyelvből való elszármazás - ,  mely 
azóta is állandóan érvényesülő tendencia, kettős hatással já r t  a prózanyelv fejlődésében. Egy
részt gátlólag ha to tt, visszavetette p rózánk  szerves fejlődését: a X V III-X IX . század fordulója 
körül az írók nem a m agyar próza nagy  hagyom ányaihoz fordulnak, hanem  vagy idegen m in
tá ra  akarnak m odern m agyar prózát terem teni, vagy a költői nyelvet akarják prózanyelvi fel
adatokra felhasználni. Másrészt azonban  -  és ez pozitív vonás -  az ősibb, a beszélt nyelvből 
kibontakozó prózát (helyes vagy helytelen arányokban) felgazdagítják a költői nyelv ered
ményeivel, megszínesítik, hajlékonyabbá, árnyaltabbá, kétségkívül m odernebbé, de egyben 
arisztokratikusabbá, exkluzívebbé teszik. A X IX . század közepe felé a helyzet m ár veszélyes 
eltolódást m utat a költői nyelv jav á ra , de ekkor -  prózánk nagy történelm i szerencséjére -  a 
próza olyan versnyelvi eszményre és gyakorlatra tám aszkodhatott, melynek költői stilisztikájá
ban  sok a „próza” , s ezen a vonalon tám ad h a to tt egy Jókai s egy M ikszáth.

A prózának a költői nyelv fejlődésével való ilyen kapcsolata -  m int em lítettem  -  m indm áig 
eleven tényező. Ö nm agában  véve term észetes és jogos út. Veszéllyel já r  azonban m indenkor, 
valahányszor a prózanyelv olyan költői nyelvi eszményt követ, mely erősen eltávolodik a próza
nyelv sajátos adottságaitól, lehetőségeitől s feladataitól, s ha feladja a maga sajátos művészi 
nyelvi lehetőségeinek önelvű, autonóm  fejlesztését. És itt sürgetően m erül fel a kérdés: m eddig 
m ehet el a próza a költőiség nyelvi eszközeinek felhasználásában úgy, hogy még próza m arad 
jon . Ez nemzeti irodalm akként, koronként, irányzatonként más és más ízlés függvénye, ahogy az 
is természetes, hogy műfaj és tárgy is más és más befogadási együtthatóra jogosít. Egyes írókat 
nézve pedig: van, aki mértékkel ta rtja  a h a tá rt, am eddig a költőiséget illetően prózában  elm e
het (Mikes, K osztolányi), akinél a beütés erősebben, de még prózai szinten érvényesül (K e
mény, Jókai, K rúdy, M óricz) s vannak, akik m ár nem  is tekinthetők kifejezetten prózaíróknak 
(V ajda Péter vagy Szabó Dezső). És vannak  írók, akiknél re jte tt mosolygásként tükröződik az, 
hogy a költőiséggel tudatosan prózai szinten és atm oszférában operálnak (M óra F., T am ási
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Á ron) . . . Az m indenesetre a gyakorlatban beigazolódott, hogy a költészet terén a legszélsősé
gesebb nyelvi m agatartás is tu d  m aradandó t alkotni, az őt követő próza viszont a d ivattal el is 
m úlik. B eigazolódott továbbá az is, hogy az erősen formai értékű irányok költői-nyelvi m agatar
tása a p ró záb an  csak kivételes esetben tud  eredm ényes lenni. M ég a szimbolista próza körüli 
kísérletek sem  já r ta k  eredm énnyel; az im presszionizm us nyelvi eljárásai viszont m egtartják ha
tékonyságukat prózában  is, ugyanakkor az expresszionizmus meglehetősen váltakozó szerencsé
ivel -  in k áb b  negatív  eredm énnyel -  próbálkozott prózanyelvi form ában is létjogot kapni.

I I I .

M indennek  okát a prózanyelvnek m ost kifejtendő néhány  jellegzetességében lehet m egtalál
n i . .  . E hhez legalábbis meg kell kísérelnünk a (művészi, szép) prózanyelvet valam iképpen 
definiálni. Az eddig m ondottak értelm ében, a két irán y ú  történeti genezis tanulságait is szem 
előtt ta r tv a  az t m ondhatnánk: nyelvesztétikai szempontból a próza esztétikai igényű nem-költőirtyelvi 
struktúra, vagy pozitiven: a közlés és beszéd művészete; olyan nyelvi forma tehát, mely a beszélt nyelv 
és a költői nyelv között közbülső helyet foglal el. M ár nem  puszta közlés és beszéd, m ert művészet 
(azaz esztétikai funkciója van), de nem  is költői nyelv, m ert elsősorban a közlést s nem  a 
kifejezést szolgálja, -  ezért nem  távolodhat el nagyon messzire a kollektív nyelvrendszer eszkö
zeitől és eljárásaitól. Ebből a közbülső helyzetből következik, hogy prózanyelv laboratórium i- 
lag „ tisz ta ” , desztillált állapotban, ideális form ában úgyszólván nem  is fordulhat elő, s hogy 
sokkal tö b b  fokozata van, m int akár a  beszédnek, akár a költői nyelvnek. Lényeges vonása 
azonban , hogy benne is van eltávolodás, elkülönülés, „absztrakció” , van tudatos alakítás, szerkesz- 
lettség a beszélt nyelvhez képest. M ár a levélben, a naplóban, hivatalos közlem ényben, tudo
m ányos le írásban  m egindul -  nagyobb nyelvi fegyelem, szabatosabb mondatszerkesztés, igé
nyesebb szómegválasztás által -  a művészi prózakiképződés. Az elkülönülés, eltávolodás, el- 
különbözés azonban  m indenkor együttjár azzal az igénnyel is, hogy -  a m indenkori olvasó
hallgató  figyelembevételével -  a nyelvi form a közel m aradjon a beszédhez, megőrizze a beszéd, 
a  beszédbeli közlés látszatát.

Abból a  tényből, hogy a prózanyelv szinte soha sincs eszményi középpontban beszélt nyelv és 
költői nyelv között, nem  következik, hogy nincs is prózanyelv, sem az, hogy nem  lehet rá  vonat
kozóan álta lános esztétikai törvényszerűségeket m egállapítani. M aga az a tény, hogy esztétikai 
norm áink  világosan jelzik, am ikor a prózanyelv túlságosan is „prózaivá” vagy ellenkezőleg, 
költőivé válik , s hogy m indkét esetet valam iképpen túlzásnak, eltévelyedésnek érezzük, m utatja  
hogy v an  azért olyan nyelvi zóna, melyen túllépni a művészi próza kárá ra  válik. M ás szóval: a 
p ró za  nem  szabadság, nem  kötetlenség, hanem  a szabadság és kötetlenség egy foka, nem  ellen
téte a költőinek, hanem  változata. (A m odern próza kialakulása idején a költők a p rózát egye
nesen „szorosabb  törvényű” -nek ta rto tták , m int a poézist -  így például Berzsenyi is - ,  ti. itt 
-a köznyelvi norm a szorosabban betartandó .) Ezért lehet és van a prózának is nyelvesztétikája, 
-  csak éppen  sokkal nehezebben m egragadható , m in t a versé és a költői nyelvé. A nyelvi stilisz- 
tikum -poétikum  ugyanis az élőbeszéddel való összehasonlítás, ahhoz való viszonyulás, attól való 
elkülönbözés m ozzanataiban realizálódik, a próza így -  kisebb fokú eltérési m utató ja  m iatt -  
e kritérium okkal nehezebben értékelhető. U gyanakkor viszont a prózanyelvi eljárások leírását 
m egkönnyíti az a tény, hogy benne m inden elkülönbözésnek egyértelm űen stilisztikai-poétikai 
funkciója v an  -  hiszen a prozódiai szükség, kényszerűség oka nem  áll fenn. Ezért a prózastílus 
és prózapoétikum  vizsgálatában sokkal inkább követhető a nyelvtani kategóriák szerinti elem 
zés (m in t az t Tomasevszkij, V inogradov, Jakobsen, U llm ann, Sayce stb. m ódszerében lá th a t
ju k ) . M ásrészt a próza a verssel, m in t kijegecesedett egyszeri képlettel szemben, az élőbeszéd 
folyton m ozgó, változó, elemeit folyton átrendező eljárásait alkalm azza, -  nem zárt struktúra. 
A p rózanyelv i esztétika felmérésekor tehát elsősorban nem  a nyelvi teremtés aktusára kell 
figyelnünk, hanem  az élő beszéd elemeinek teremtő alkalmazására, felhasználására, valam int a 
beszélt nyelv és költői nyelv közötti művészi egyensúly kérdésére.

M indezek  előrebocsátásával, meg az előző közlem ényünkben a költői nyelvről m ondottak 
figyelem bevételével a következőkben próbáljuk a prózanyelv esztétikájának néhány vonását 
m eg rag ad n i:
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I V .

H a  a versnek, illetőleg a költői nyelvnek a zene és tánc irányában  van affinitása, a próza sokkal 
inkább  a képzőművészetekkel rokonítható. Benne is van ritmus, de ez nem  a részletek, hanem az 
egész ritm usának aránya, harm óniá ja  (sokszor á t is vált a szerkezet kategóriába) : az egész m on
d a té , az egész fejezeté, az egész m űé. A gondolat, a beszéd, a szerkezet, az ábrázolás és az elő
adás ritm usa ez: értelm i, szemléleti, cselekménybeli, szerkezeti csom ópontok, „nyom atékok” 
kialakításával. Bár a prózaritm usnak könyvtárnyi irodalm a van, ezt a  ritm ust, teljesen végig- 
víve, nagyon kevesen vizsgálták. Igaz: ennek szemléltetésére -  ném i túlzással élve -  az egész 
m űvet idézni kellene, -  ahogy egy képzőművészeti alkotás ritm usát is egészben kell bem utatni. 
A prózanyelv mondatritmusáról m ár sokkal többet hallani, nálunk legérdekesebbet ta lán  Ném eth 
László (A prózafordításról. Csillag. 1953. 389) és T om pa József (a M agyar Nyelvőrben 
1954-55-ben folytatott viták) részéről. Ö k -  m ajd nyom ukban mások is -  lényegében a m ondat
felépítés, terjedelem  arányaiból és lejtéséből indulnak ki, a ,, (próza)stílusnak egy finomabb 
lélegzését, pihegését” keresik, és m indenkor a tartalom felől: a m ondat ritm usa ugyanis a ta r ta 
lom  ritm usát követi, egyedi ritm usfajták láncolatain át. Ném eth László többek között ilyen 
m egállapítást tesz: „M inél világosabb a szólamok ha tá ra , m inél arányosabb  egy fő- vagy 
m ellékm ondaton belül a terjedelm ük s minél szebben futnak ki a többinél hosszabb szólam
m al a m ondat végén, annál tisztább lejtésű a próza” .

Az kétségtelen, hogy a próza m ondatritm usának benyom ását elsősorban a m ondattani eljá
rásoknak valam ely arányaiban  kellemes szakaszossága váltja ki: periodicitás, mely részben az 
idő ta rtam , részben a nyom aték, főleg pedig a hanglejtés, a m ondatm elódia megoszlásának függ
vénye. V an benne tudatos alakítás, rendezettség, tehát nem  a beszédben m indenkor meglevő 
„n a tu ra lis ta” ritm us, de nem  is m etrum . Versritm ust, konkrét dallam képleteket, m etrum ot 
keresni a prózában -  fölösleges fáradozás. Nem m intha ilyesmit nem  lehetne k im uta tn i bárm ely 
p rózában , hiszen még a beszédnek egy-egy részlete is bárm ikor m etrizálható  valam ilyen képlet 
szerin t: a gondolat kialakulásának, megfogalm azásának és közlésének is van  ritm usa; például 
az azonos alak- és m ondattan i elem ek felsorakozása, azonos gondolatform áknak azonos nyelv
tan i form ákban egymásra következése, megengedésre rácsapó ellentét stb. valam ilyen szabá
lyos ismétlést, lüktetést, ritm ust hoz létre, de mindez nem  következetesen azonos form ában 
ism étlődik, -  a teljes szim m etria a m onda tfelépítésben egyenesen prózellenes. N yilvánvaló, hogy 
teljesen köznyelvi szókincse ellenére egy olyan szerkezet m int például: „Asszonyom, asszo
nyom , forduljunk meg vissza! Kocsisom, kocsisom, nem  fordulunk vissza” , -  teljes egészében 
a  költői nyelv szférájába tartozik. A prózaritm usban kell lennie valam i kötetlenségnek, mely a 
ritm us sérelme nélkül m egenged változtatásokat, helyettesítéseket, a  vers zenéje viszont 
m egbolygathatatlan  form ába öntve van . . . Végül pedig a prózai versritm usnak nincs esztéti
kai funkciója, nincs külön m ondanivalója, á ltala a próza -  m int ilyen -  nem  lesz szebb, ami 
nem  je len ti azt, hogy nem  lesz költőibb (így például a ritm ikus próza esetében). Persze itt sem 
feledkezhetünk meg a fokozatokról: a szóbeliség elbeszélő form áitól (mese) a  vallásos-rituális 
szövegeken á t (biblia, im ádságok, varázsigék stb.) Ossziánig, Joyce-ig, T agoréig  és Claudelig 
szám talan  változata van a prózaritm usnak egészen addig, ahol világosan átfo rdu l a költészetbe. 
A kkor azonban m ár m int a költői nyelvnek a prózában való jelentkezését kell vizsgálni. Á lta
lános elv pedig az, hogy p rózában  még a legkezdetlegesebb ritm ikus szerkezeteket (mint a 
párhuzam osság, ismétlés, ellentétezés, halmozás, fokozás) is csak a ta rta lom , a  m agatartás, a 
gondolatközlés indokolhatja, nem  pedig a bennük rejlő, külön „jelentéssel” bíró formai 
ritm ikai zenei é rd é l. És általános elv lehet az is, hogy a versritm us jelentkezése a prózában 
nem  a próza fejlettségének, hanem  a vers felülkerekedésének jele, sőt -  ism ét Szabédit idézve -  
„ a  vers inkább m egbírja a prózaiságot, m int a próza a versszerűséget” .

V.

Ism ét és ismét felmerül a tartalom m eghatározó szerepe a p rózában . T a rta lm o n  értjük itt az 
alkotásnak m inden olyan tényezőjét, am i nem  formai értelm ű, tehát eszm ét, tá rgyat, célt, ma
ga ta rtást, társadalm i m eghatározottságot is. A tartalom nak ilyen döntő  szerepe a beszéddel 
rokon ítja  a prózát: ott ez m ár a szónál kezdődik. A szó szépségét a költő szám ára túlnyomórészt
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a form ai-akusztikus-m otorikus szem pontok  döntik el, a beszélő esetében rendkívül erősen érvé
nyesül a je len té s  (az anya szót pé ldáu l szépnek találja, a nyanya-1 m ár nem ). Visszatérve a ta r
talom  erősebb  érvényesülésének és a p ró za i benyomásnak szoros kapcsolatára, legjobb példá
nak ism ét P ető fit idézhetjük (bár sorsa kisebb mértékben A dynál, József A ttilánál is megismét
lődik). A m ikor Petőfit saját korában , de  egy-egy vonatkozásban egészen a közelmúltig prózai
nak m o nd ják  s m iatta  a „poézis ro m lásán ” keseregnek, akkor ez a vád nem  csak, sőt elsősorban 
nem  a nyelv i kifejezés beszéltnyelvi sz in tjé t illette, hanem  a társadalm i és politikai m ondani
valónak a d d ig  nem  tapasztalt erős, konkré t jelentkezését is. A m indent tudó, m indent meg
mondó G o eth e  meg polgári cinizm ussal és némi öngúnnyal m ár jóval korábban  jelezte próza és 
m ondanivaló , tartalom  szoros összefüggését. Amikor E ckerm ann egyszer megjegyezte előtte, 
hogy a fia ta l írók általában nem  tu d n a k  prózát írni, G oethe így a d ta  meg a m agyarázatát: 
„A dolog nag y o n  egyszerű. H ogy az em ber prózát írhasson, m ondan ia  is kell valam it; akinek 
azonban  n incs mondanivalója, az verseket csinál és rím eket gyárt, am i tulajdonképpen semmi, 
de úgy fest, m in tha  valami lenne” . -  S ő t: nem  csak úgy fest, m ár valam i is. A költői (vers)nyelv- 
vel kapcso la tb an  nem egészen k ép te len  az olyan állítás, m in t am ilyet Fáy A ndrás te tt Vörös
m arty italán  /arájával kapcsolatban, hogy  ti. olyan, m int a krinolin , mely a női test nélkül is 
megáll. V a ló b an : a költői nyelvi m ag ata rtásb an  a nyelvi-form ai szépségek, valam ilyen rend
szert a lk o tv a , szinte a tartalom tól függetlenül is képesek au tonóm  esztétikum ot sugallni (ami -  
m int ép p en  V örösm arty esetében -  a fordításokban rendszerint semmivé lesz). Nos: nincs olyan 
próza, m ely  tartalm ától függetlenül (vagy éppen annak ellenére) pusztán  nyelvi-formai jeles
ségeinél fogva efféle művészi h a tás t tu d n a  kelteni. A rra viszont sok példát lehetne felhozni, 
hogy egy-egy prózai alkotás m arad an d ó  esztétikai értéknek bizonyul nyelvi-formai fogyatékos
ságai e llenére  is. (Ezek a fordítással rendszerin t nyernek.)

A ta r ta lo m  e központi szerepe abbó l a m ár említett tényből is következik, hogy a próza a lap 
vető fe lad a ta  a közlés: epikum nak, logikum nak, jellem nek, cselekménynek, tárgyi környezet
nek, érte lm i eljárásnak és beszédnek a közlése. E közlés során  m indig fontosabb az, amit az író 
közöl, mint a közlő személye. M indaz, am i túlságosan a szubjektívum hoz tap ad  (érzelmi reagálás, 
túlságosan egyéni szemlélet, egyéni nyelvkezelés, lírai elfogultság stb.) többé-kevésbé kirí a 
prózából, — m ég a szónoki beszédből is. Persze az egyes m űfajok teherbíró  képessége e téren is 
különböző. Á ltalában azonban a p ró zán ak  nem szabad az t a látszato t keltenie, hogy az író 
önm agát közli: benne az egyéniség, személyes átéltség és élm ény esztétikum a átvált a közölt 
ta rta lom  objektív  esztétikumába. És i t t  h add  utaljunk újból a p rózának  a képzőművészetek 
form anyelvével való rokonságára: le író , festő, ábrázoló, szem léltető, reprodukáló szerepére. 
Hogy a valóság  egyes valóságos elem eiben, ezen elemek valóságos csoportozatában, mozgásfor
m áiban, a lak íta tlan  önm agában, a kö ltő i egyéniség tükröző esztétikum ai nélkül is, a szubjektív 
élm ény átform áló , megszépítő h a tá sa  nélkül is szép, -  ennek m egm ondására kitűnőleg a 
próza illetékes. Igaz -  Veres Péter többször is emlegette - ,  hogy Petőfi életképeiben, tájképei
ben ilyen „ ig az i” , alakítatlan valóságot ír  le, gyakran alig követhető személyes érdekkel, de 
hadd  u ta lju n k  ismét arra, hogy Petőfi költészete (nem  beszélve most a szubjektív érde
keltség elköltőiesítő jelenlétéről, tip izáló  képességéről) m ilyen sokszor teljesít prózai 
funkciót is.

Persze m inden  író önm agát is közli, a prózaíró is. A próza artisztikum ában  azonban az író 
nem  a z t közli magából, am it a versben . H a  túlzás is a költészetet, a költőiséget és verset kizáró
lag az é rte lm i tartalm akhoz, az affektivitáshoz kötni -  ez m ég a lírára  sem igaz teljes m érték
ben - ,  az kétségtelen, hogy a költészet esztétikum ában döntő  szerepe van  az érzelemkifejező, 
affektiv funkciónak, az objektív ta r ta lm a k a t is szubjektív érzelm i állásfoglalással, értékelő viszo
nyulással, kifejezést, m egform álást kereső szenvedéllyel való elénk állításnak. A prózában 
viszont m űvészi hatású lehet p é ld áu l a gondolatközlés tisztasága, az érthető , világos kifejezés 
g ram m atik á ja , az objektív v ilágnak  h ű  autonóm  képe, egy lelki folyam at, egy jellem  igazsága 
stb., am ikoris ezekben egy képiség és formai dísz nélküli intellektualizmus tükrözését látjuk. 
Kölcsey v agy  Péterfy Jenő, A m brus Z o ltán  vagy N ém eth László prózája  szép akkor is, ha elte
k in tünk  form ai-költői szépségeiktől, s „csak” m int egy fegyelm ezett értelem  tükrözését nézzük. 
És nézh e tjü k , minthogy a p ró záb an  erősebb művészi hangsúly esik á lta lában  a nem  intuitív 
term észetű  eljárásokra, így nyelvileg is inkább azt a tudatos és fegyelm ezett értelm i tevékeny
séget keressük benne, mellyel p é ld áu l valakit nyelvileg jellem ez az író vagy egy személyt, tá r
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gyat, környezetet m int értelm i élm ényt, m int objektív tényt elénk állít. Id e  tartozik  -  mint tipi
kusan próza -  valam ely intellektuális élménynek (igazság, maxima, aforizm a, szójáték stb.) 
á lta láb an  ékítmény nélküli kifejezése, amikoris a m ondat ritm usa, szép megszerkesztettsége 
nem  az átélő egyén lenyom ata, hanem  a tartalom  dialektikájáé. A tudom ány, az értekezés, a 
fejtegetés formája ezért túlnyom órészt próza. Az intellektuális élmény gondolati rendjének, 
fegyelmének prózai determ ináltsága m agyarázza az t a nyelvi, nyelvtani tényt, hogy az alá
rendelés m int logikailag, gram m atikailag  szilárdabb kötésmód, sűrűbb és természetesebb a 
prózában , m int a versben ez utóbbi -  gyakran még a kötőszót is mellőzve - ,  szeret valami 
kitöltendő, meggondolandó, közösen terem tő nyelvi feladatot hagyni az olvasónak-hallgató- 
nak. M ár Arany János is a tőle megszokott éles szemmel megfigyelte (A m agyar nemzeti vers
idom ról szóló tanu lm ányában), hogy a vers a gondolatokat egymás után sorakoztatja, a folyó
beszéd, a próza viszont egym ásba fűzi. (Többek között ezért is ha t a költői nyelv sokszor 
ősibbnek, elsődlegesebbnek.) íg y  aztán a prózában uralkodóbb a folyam atos és szorosabb 
m ondatkötés, a költői nyelvben pedig szükségszerűen gyakoribb a -  nyelvileg é rte tt -  hézagos
ság, szökellés, ugrás. Amiből az is következik, hogy efféle nyelvi eljárások gyakorisága valamely 
p rózában  annak a költőiség felé való eltolódásáról árulkodik.

VI.

M indezekkel áll szoros kapcsolatban, s mindezekből következik az a tételünk, hogy: a próza
nyelv szemantikája és stilisztikája a beszéd jelzőrendszerében, a második s nem  a képletesen harm adik
nak  nevezett költőinyelvi jelzőrendszerben funkcionál. Ezért inkább reprodukálás és alkal
m azás és sokkal kevésbbé terem tés, alkotás (nyelvileg!) a próza. A költő nyelvi m unkáját első
sorban m int alkotáslélektani folyam atot -  in statu  nascendi -  tekintjük; a p róza  valam i készet 
ad , am i m ár formába hű lt, am inek tartalm ától nem  vonja el a figyelmet a nyelvi megformálás, 
m egterem tés folyam ata. E vonatkozásban még az olyan egyszerű nyelvi elm ozdulások, m int 
egy szokatlan alaktani változat (ahogy például M óricz „é rt meg” helyett „éredett meg” 
form át használ), a vonzat m egváltoztatása, újszerű alkalm azása („kiégi« a d ü h  nagy tüzét) 
vagy a szórendnek nem  beszéd-indítékú m egbolygatása („egy m ozdulatára az időknek” -  mind 
M óricz Zs.) a költői nyelvalkotás esztétikumát evokálja. Ezzel szemben a próza felé visz 
m inden, am i szembeötlően a beszéd pszichológiáját követi, tükrözi (Petőfi „prózaiságának” 
egy másik m agyarázata ez). E pszichológia egyik jellem zője, hogy kedveli a lazább , pongyo
lább , kényelmesebb, ném ileg szabálytalanabb m ondatszerkesztést; ebből következőleg a 
gondolati tartalom nak sűrített, szaggatott, hiányos vagy — ellenkezőleg — túlságosan kidolgo
zo tt arányú , szerkezetű, ritm usú m ondatokkal való közlése -  a költői-nyelvi m agatartás benyo
m ását kelti. A kompakt, tudatosan  sűrítő nyelvi eljárás -  többek között példáu l a nominális 
vagy hiányos m ondat - ,  akárcsak az egyszerű m ondatokra tördelt ún. style coupé a prózai közlés 
szám ára lázas, töredezett vagy affektált nyelvi m agatartást sugall. Bár efféle m ondatokkal a 
rom antikus, az expresszionista, aztán  a szürrealista próza is próbálkozott, (meg persze a 
fu turista, kubista stb. próza is), hacsak nem  tudott leplezetlenül a költői szférába átlendülni, 
bán tóan , idegesítően idegen eljárás m arad t a prózában.

H a  az tán  a költői nyelv rendszerére olyannyira jellem zőnek talált átviteles, transzpozíciós, 
absztrakciós eljárásokat vesszük vizsgálat alá, azt tapasztaljuk, hogy p rózában  korántsem 
váltják  ki ugyanazt az esztétikum ot, sőt sokszor puszta s fölösleges díszként ha tnak . A próza 
éppen a beszélt nyelvhez való erősebb kötöttsége m iatt nehezebben viseli el az eltávolodással, 
elkülönbözéssel já ró  m egoldásokat, az elhibázott vagy egyszerűen eltúlzott eljárások (dagály, 
képzavar, tautológia stb.) benne fokozottan kirívóak. H ogy m ondanivalónkat konkretizáljuk, 
ötletszerűen vessünk egy p illan tást néhány nyelvtani, stilisztikai-poétikai eljárásra. I tt van 
például a szóösszetétel kérdése: a szóösszetétel valam ely átvitel, hasonlat, szerkezet, esetleg egész 
gondolat rövidítése. (K ulcsár G yula, egykori érdemes stilisztánk m ár 1909-ben az t mondja 
„A  m agyaros írásművészet főkérdései” c. m unkájában Ady összetételeiről: „valóságos szellemi 
h idraulikus nyomás által keletkezett összefoglalásai egész gondolatsoroknak” .) A vers terje
delm i, a költői nyelv á lta lában  esztétikai és lényegi okoknál fogva sűrűn él (gyakran vissza 
is él) az ilyen összetételekkel, -  a próza e téren sem m ehet tú l az áttekinthetőség, felfoghatóság 
kollektív határain , ha mégis túlm egy, nehézkes, ágáló, ünnepélyeskedő s b án tó an  szubjektív
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lesz. -  A  hasonlat terén a költő g y ak ran  él azzal a m egoldással, hogy érzékit m agyaráz, 
„világít m eg ”  elvonttal. Esetében azo n b an  valójában a hasonlítás újszerűsége, az asszociáció 
frissesége (m eg  persze a hasonlítás szim m etrikus, ritm ikus szerkezete) a fő m ondanivaló. 
A próza jogos igénnyel ilyesmit nem  teh e t; minthogy elsősorban más valam it közöl, m int az 
én, szám ára az  objektív szemléltetés, a  tá rgy i utalás és a fogalom alkotás elősegítése fontosabb 
m int a h ason lítás élménye és poétikum a. -  De vehetjük példának , mondjuk, a túlzást, nagyítást 
(hyperbolát) is: ez azzal közelít a kö ltő i nyelv világához, hogy érvényesül benne az előző 

közlem ényben kifejtett jelentés- és funkcióbeli kétszólamúság. A form ának, az eljárásnak van 
külön „ je len té se” , ami többek között a z t mondja: „nem  kell szószerint venni” , hogy a fő 
m ondanivaló  n em  a szószerint vett ta rta lo m , hanem  a ta r ta lm a t kifejező szubjektív h it és szem
lélet, ehhez kapcsolódik az esztétikum  is. A prózában azonban  a nyelvi kifejezéseket á lta lában  
a tarta lom  igazsága szerint fogjuk fel, a  túlzás ta rta lm ának  irrealitása így bán tóan  szembe
szökő, viszolygást keltő lehet.

És így m ehetnénk  sorban a stilisztikai-poétikai eljárásokon, s azt tapasztalnánk, hogy a 
próza szám ára  m inden olyan eljárás idegen, melyben nagyon erősen érvényesül a költői nyelv 
kétszólam úsága és közvetett kifejezésm ódja. Valóban a próza hajlik a beszéd egyszólamúsága és köz
vetlen kifejezésmódja felé. Nem tud ja  azonos érvénnyel alkalm azni sem a formai, sem a zenei vagy 
jelen téstan i polifóniát, másrészt m inden  közvetett megnevezéssel élő eljárás -  így például az 
eufemizmus, körülírás -  ha csak elem i m ozzanataiban is, a költőiség atm oszféráját lopja be a 
prózai közlés világába.

VII.

M indez n ém i világot vet a költői képnek és szimbólumnak a prózanyelvben való szerepére, helyé
re, jogosu ltságára . Ismeretes, hogy a  m etafora, kép, vízió -  á lta lában  pedig m inden trópus: 
jelentéselto lás, változtatás, asszociálás — esetében nem  a szemléltetés, a tükrözés objektív hitele, 
valósága a  fő esztétikai cél, hanem  a nyelvi alkotó folyam at hitele, valósága és szépsége. A pró
zanyelvi m etafo ra , kép ezzel szem ben sokkal inkább fogalm i, értelm i igényű: m agyaráz s nem  
azonosít, m egértetn i, szemléltetni, elképzeltetni akar; inkább  csak az értelem  kiterjesztése, 
mely m ö g ö tt az eredeti jelentés m ind ig  aktívan jelen van . A költői nyelv képes-metaforikus 
e ljárása iban  gyakran előforduló s m in d en  nehézség nélkül asszociált fogalmi ellentm ondásokat 
hirtelen s v á ra tla n  transzform ációkat a  prózában nem  helyettesítheti egy másik -  művészi -  
rokonság és igazság. I tt  a kép részletező, többszörös vonatkoztatást hordó jellege m in t logikum 
jelentkezik, az olvasó pedig a költői szintetikus felfogás helyett lépésről lépésre akarja  elvégezni 
a vona tk o z ta tást, m egállapítani részek és egész viszonyát. A nyelvi-formai szétágazás a versben 
term észetes, a  prózában inkább a ta rta lo m  szétágazását találjuk természetesnek. Fokozott 
m értékben érvényes ez a szimbólum esetében. A versbeli szim bólum  önállóvá vált, önéletet 
élő kép (m in t Bóka László értelm ezi a  Stilisztikai tanulmányok c. kötetben, 124. 1.), amikoris az 
egyes képrészleteknek megannyi valóságrészlet felel meg. Ez követhető eljárás az egymozza- 
natú  versben , de fárasztóvá, erő lte te tté  válik a sok m ozzanatú  prózai valóság- és életábrázolás
ban. A p ró z a  szimbólumai inkább  objektív  szimbólumok: tárgyak, gesztusok, táj, atmoszféra, 
melyet az író  keretként, szemléltető eljárásként -  sohasem önálló s fő m ondanivalóként -  hasz
nál, odavetítése  u tán  pedig még ezt is felbontja, kifejti, m egm agyarázza.

A m etafo ra , a kép, a szimbólum, az újszerű összetétel a költői nyelv szintetikus jellegével függ 
össze, a p ró z a  ezzel szemben á lta láb an  jobban  kedveli a kifejtő, (tartalm ilag) részletező nyelvi, 
eljárásokat, s m iként a gram m atikai szerkezetekben is szeret világos kapcsolatokat, kötéseket 
alkalm azni, a  stilisztikai szerkezetekben is igyekszik az asszociált pólusok közé kapcsoló, kötő, 
kifejtő e lem eket beiktatni, a szubjektív  élményi azonosítást az objektívebb hasonlítással helyet
tesíteni. M ás szóval azt m ondhatnánk , hogy a versnek (költői nyelvnek) nagyobb az esztétikai 
teherbíró  képessége, és más jellegű a hitele. Amott a hitel forrása az egyszeri form ai megoldás 
lényegi m ivo ltában , a „m ásképp nem  is lehet” benyom ásában, em itt a „nyelvivé” válás tényé
ben, a kollektív gyakorlatban, a tá rg y ra  való vonatkoztatás konkrétabb, közvetlenebb, álta lá
nosabb m ó d jáb an  van, ahol képiség és valóság között m indig  fellelhető az összekötő formai 
láncszem.
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A prózai képszerűség erősen csökkent lehetőségeire beszédes bizonyítékként lehetne idézni 
bárm elyik olyan stílusirányt, am elyik egy hangsúlyozottan formai indítékú költői irány t igyek
szik prózaikus form ában követni. A rom antikus és a lm anach  prózától a szim bolikus és szür
realista prózáig ezer meg ezer példán lehetne igazolni, hogy bennük a költői nyelv lényegi eljá
rásai -  köztük a képiség is -  pusztán formai külsőséggé zilálódnak, anélkül, hogy a költői nyelv
ben betö ltö tt funkciójukat akárcsak meg is közelítenék. M indezt pedig azzal m agyarázhat
nánk, hogy a próza, mely túlnyom órészt a beszéd jelzőrendszere alapján gondolkozik s alkotja 
meg szemléleteit, önkéntelenül „p ró zá ra” fordítja a költői nyelv „absztrakció it” : konkretizál, 
„leleplez” . így  történik aztán  meg, hogy sok jó  vagy akár nagy költő p rózában  b án tó an  szélső
ségesnek, díszesnek, túlzónak, erőltetettnek, gyakran egyszerűen form alistának h a t. (Ez alól 
nem  kivétel Ady sem, mai költőink közül pedig érdem es ebből a szempontból m egnézni Juhász- 
Ferenc prózáját.) Igen, a prózaíró is „nascitu r” , születik, nemcsak a költő, s abbó l a tényből, 
hogy valaki jó  költő, korántsem  következik, hogy jó  prózaíró is. Az elm ondottakból világosan 
következik, hogy prózaírónak is á lta lában  azok a költők kitűnőek, akik költői nyelvgyakorla
tukban  is nagyobbrészt a kollektív nyelvszemlélet síkján szeretnek és tudnak  m arad n i (például 
Petőfi, Kosztolányi, Illyés G yula).

V III-

Sokan és sokféleképpen m egfogalm azták m ár azt a nagyon könnyen félreérthető  tételt, hogy 
a próza közelebb áll az élethez, a valósághoz. Ez a m egállapítás, az élményt, élet és m ű  viszonyát 
tekintve, semmi esetre sem igaz, a nyelv szem pontjából azonban kétségtelen. E bbő l a szempont
ból a próza a közelhozás, a költői transzponálástól a jelentéstani egyszólamúság felé való kibon
tás, leszállítás: a konkretizálás művészete. Ez a művészet ugyanúgy művészet, m in t az ellenkező, 
előjelű költői-nyelvi m agatartás, és ugyanúgy esztétikai érzések felkeltésével já r .  Ezen túlmenő- 
leg a prózának e jellegzetessége szorosan összefügg társadalm i szemléletekkel is: nagyon régi 
d rám ai hagyom ány például, hogy a „n ép ” -  m int nem  m itizált, nem szakrális, nem  poetikus 
szereplő -  a „m egem elt” szereplők verses beszédével szemben gyakran p ró záb an  beszél. Ez a 
szemlélet és funkció á lta lában  a prózaikus drám a megszületésében s általánossá válásában is. 
szerepet játszik.

N em  szeretném , ha  abból, am it elm ondottam , valaki a rra  következtetne, hogy  (nyelvesztétikai 
szem pontokról van szó!) a költői alkotó m unka, a költői gondolkodás és szem lélet m eg a költői 
nyelv m agasabb rendű , m int a prózanyelvi, s hogy a prózának okvetlenül laposnak, száraznak, 
dísztelennek kell lennie. A prózában a költői nyelvből ism ert, a stilisztikákban em legetett eljá
rások szinte valam ennyije jogos, indokolt és kívánatos, de belőlük a próza á lta láb an  csak annyit 
b ír el, am ennyit a közlés természete, a beszédbeli és pszichológiai helyzet indoko lttá  tesz. Nem 
fogad el semmiféle pusztán formai indítékú eljárást (m int például a túlságosan szabályos pár
huzam osságokat, ismétléseket, refrént, kirívó hangutánzást stb.), s am it a költői nyelv eszközei
ből elfogad is, azoknak nem  szabad átlépniük a „prózai illem ” , jó  ízlés h a tá ra it. E ha tá roka t ál
ta lában  a  „nyelv” , a kollektív felfoghatóság és érthetőség jelenti. Az erősen költői p rózák „illet
lensége” főleg abból adódik, hogy m inden redukálás nélkül alkalmazzák a megfelelő költői stí
lusirányok nyelvének szem antikai, stilisztikai, poétikai eljárásait -  prózában. I t t  azonban az 
olvasó megfelelő atmoszférikus elvonatkoztatás híján, hajlandó közvetlenebb, konkrétabb 
viszonyt lá tn i a nyelvi je l tényezői között: „szóról szóra” értelmezi a közvetett kifejezések tar
ta lm át. A prózai közléshez ugyanis á lta lában  a nyelv hitelével s realizmusával közeledünk, s nem 
a költészet sajátos hitelével: ami a nyelvi szemlélet, asszociációs, átviteli lehetőségek szám ára ne
hezen m egközelíthető (vagy éppen csak a költői hitel a lap ján  megközelíthető), az m ar elvezet a 
prózától. (Természetesen ez sem „rossz” , „h ibás” , csupán más atmoszféra szükséges hozzá.) 
A próza szavai közelebb esnek szótári jelentésükhöz, s feladatuk e jelentéseket au tonóm  módon 
közölni, a vers-szó egy más viszonyból: a versélmény egészéből nyeri pontos je len tésé t, az hat 
vissza appercepciójára. A m odern nyelvtudom ány az információ-elmélet statisztikai módszerei
vel ki is m u ta tta , hogy a költői nyelvben a szónak nagyobb a „hírértéke” , azaz esetében egy 
ado tt m ondat m egadott tagjaiból nehezebb kitalálni a hiányzó tagot. A próza ugyanakkor szí
vesen él a nyelv kész fordulataival, kapcsolataival, kliséivel, -  a közösségben haszná lt jelentés
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ben . (L. erre  Fónagy Iván: A h an g  és szó hírértéke a költői nyelvben. Nyelvtud. K özi. 1961. 
73, Szabó Z oltán: K ibernetika és nyelvtudom ány. K orunk . 1961. 39-40.)

IX .

Az elm ondottakból le lehet s ta lá n  érdemes is levonni n éh án y  következtetést. Ilyen például 
az, hogy bizonyos m űfajoknak csupán  verses vagy p rózai form a alapján való szétválasztása 
nem  indokolt. Lehet valam i költészet, ha prózában van  is írva , s lehet erősen prózai a vers is. 
így , m ondjuk, a régi típusú szónoklat, az „ékesszólás” sokkal inkább költészet, m in t az elbe
szélő költészet egy nagy része. N em  vers és próza, hanem  a  valóság felfogásának, átélésének és 
kifejezésének igen régtől fogva m egkülönböztetett m ódjai -  líra i, epikai, drám ai, értékező, tényt 
közlő, va lam in t az ezek keveredésével előálló műfajok -  határozzák  meg a m űalkotás nyelvét. 
M ásrészről következik az is, hogy a stilisztika, retorika, poétika kategóriái nem  abszolútak, 
hanem  a  költői és prózanyelvhez való  kötöttségükben is re la tívak . (Ezt az egyes irodalm i irány
zatokra, stílusokra is ki lehet terjeszten i, hiszen egyazon eljárás is más értékű lehet csak azáltal, 
hogy a költészetben vagy p ró záb an  alkalmazzák.) K övetkezésképpen nem lehet egy m ű, irány
z a t, stílus stilisztikai, esztétikai elem zése során a stilisztikai, esztétikai fogalmakat a prózára  és 
versre (költői nyelvre) való tek in te t nélkül alkalmazni, s p u sz ta  meglétük vagy h iányuk a lap ján  
esztétikai értékítéleteket form álni. íg y  például -  ha a nyelvi realizm usnak korábban  em lített 
felfogása csak megközelítően is helyes -  e realizmusnak egészen más az értelme a költői nyelvre 
és a prózanyelvre nézve. K orán tsem  következik belőle, hogy a próza lényegénél fogva a nyelvi 
realizm ushoz van kötve, vagy fo rd ítva : a nyelvi realizm us a prózai kifejezéshez van  kötve. 
A  versnyelv realizm usának azo n b an  mások lesznek a feltételei: az egyéni nyelvi m agatartás, a 
nyelvi-stilisztikai újítások term észete . . .  De hasonlóképpen sorjába vehetnénk olyan kategóriá
ka t is, m in t az egyszerűség, világosság, érthetőség stb., am ikoris azt tapasztalnánk, hogy ami, 
m ondjuk, versformához kötve é rth e tő , egyszerű, a p ró záb an  bonyolultnak, nyakatekertnek, 
erő lte te ttnek  hat, és viszont: a  p ró za  érthetősége, egyszerűsége bántóan lapos, érdektelen lehet 
a  költői nyelvben.

M indebből azonban a költői és prózanyelvi eljárás m agasabb- vagy alsóbb-rendűségére 
sem m i sem következik. A s ta n d a rd  nyelv művészi felhasználása éppen olyan esztétikai érték, 
m int ennek továbbfejlesztési, egyéni megújítása. P rózam űvészet és költői művészet, prózaíró 
és költő között nem minőségi, é rtékbeli különbség van, csupán  objektíve más esztétikai lehető
ségek és funkciók. A próza csak egyik változata a költői nyelvnek, nem minőségi fokozata. 
-  De hangsúlyozni kell azt is, hogy azért van külön, ön törvényű, autonóm  próza, s van  külön 
próza nyelvi stilisztika, poétika és esztétika. Amikor példáu l napjainkban  olyan m egállapítások 
hangzanak  el, hogy a regény a költészet felé tolódik el (1. e rre  vonatkozólag a Nuovi Argom enti 
c. olasz folyóiratban, 1960-ban, a  m odern regény válságáról folytatott vitát), e m egállapítás 
a lap jáb an  nem  is annyira a ta rta lo m , mint inkább a nyelvi-stiláris m agatartás áll. Az ott 
em lített regénytípusok tehá t a zé rt közelednek a költészet felé, m ert a költészetben adekvát, 
otthonos nyelvi-stiláris eljárásokat alkalm aznak -  p rózában . Érdekes felfigyelni a történeti 
változásra: korábban a p ró zá t elsősorban ta rta lm i jegyek, aztán a szubjektivitás
intenzitásfoka, a kifejező funkció túlsúlya közelítette a költészethez, ma -  a jelek  szerint -  
főleg a nyelvi forma. T együk hozzá: a mai m agyar p róza  esetleges „költőisége” -  ritka 
kivételtől eltekintve -  nem  ilyen gyökerű; ez még a lirizálás, poetizálás hagyom ányosabb 
vonalához tartozik.

Egy következő tanulság az lehetne , hogy a vers, noha szabályozottabb, kötöttebb a prózánál, 
nem  lehet példája, p é ldatára  a  nyelvhelyességnek, nyelvi szabályosságnak. Az a gyakorlat tehát, 
hogy a  nyelvhelyességi irodalom  „n ag y  költőink” gyakorla tára  hivatkozik, nem  m indig követ
hető. M ár Szvorényi József, reform kori nagy stilisztánk is tu d ta : „a  költészet merészebb külö
nösségei m iatt, példányunk n em  lehet; mert mik olykor a fensőbb költői nyelvnek díszei lehet
nek, az alsóbb írásm ódban b o trá n y  nélkül nem alkalm azhatók” . V an azonban egy külön költői 
nyelvtan , költői nyelvhelyesség, ennek szabályait azonban  nemcsak a nyelvtani logika szabja 
meg. (M indennek nem m ond ellen  az, hogy egyes -  ak á r nagy  -  költők versben „m agyarosab
b a n ” , nyelvtanilag is tisz tábban , könnyedebben írnak, m in t prózában: szám ukra éppen a vers
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a természetes nyelvi kifejezésforma. A költők időnként több-kevesebb sikerrel hadakoznak pél
dául a logizáló, intellektualizáló központozás ellen, -  a p rózában  m inden ilyen kísérlet eleve 
abszurdum nak tekinthető.

X.

A ztán itt van a próza sokat em legetett kötetlenségének kérdése. Kétségtelen, hogy a prózában, 
m in t a beszéd közelebbi rokonában, a kifejezésmódot inkább „szabadjára  engedjük” . De mi 
ennek a funkciója, s mi ebben az esztétikum? Röviden szólva az, hogy a teljes kifejezés, a sza
badság túlemelkedik a korlátozáson s a korlátozás formai szépségein. A próza a m aradéktalan 
kifejezés és részletezés lehetőségének világa, a korlátozottság h iányának  esztétikum át mondja ki 
A m odern elbeszélő p rózát nagy részben az az igény hív ta életre, hogy adekvát m ünem  kellett 
az érzelmi állapotoknak, lélektani folyam atoknak, intellektuális tarta lm aknak , tárgyi környe
zetnek és eseményeknek szabadon részletező leírására.

A prózának m ár em lített életközelségénél fogva ugyancsak ő az adekvát m űnem , amikor az 
egyéniségnek, szubjektivitásnak olyan szélsőséges kifejezéséről van  szó, m elyet a költői nyelv 
a m aga absztrakcióival akara tlanu l eltávolít, általánosít és lehűt, ahogy vannak  esetek, amikor 
a valóság nem  tűri el a költészettel együtt já ró  művészi „m egham isítást” , azaz a legkisebb 
transzponálást, absztrakciót, általánosítást sem. A tételt m egfordítva: am ikor az egyéniség, 
személyesség a m aga a lak íta tlan  m ivoltában robban elő, vagy am ikor a kifejezendő-közlendő 
valóság nem  megy keresztül a költői nyelv fegyelmező, szabályozó m unkáján , amikor élet, 
valóság és művészet, irodalom  olyan közelségbe kerül, hogy a nyelvi megformálás m ár inkább 
fiziológia, sem m int művészi tevékenység (például a m értéktelen indulatok kifejezésében), 
akkor a tükrözésre adekvát m ódon csak a próza illetékes és képes. U gyanaz a tartalom  a 
prózában  nyersebben, leplezetlenebből, szószerintibb értelem ben igaz, m int a versben. Ennek 
egyik gyakorlati következm ényére W aldapfel József hívta fel a figyelmet (írod . Tanulm ányok 
315), rám utatva, hogy a reform kori cenzúra versben „futn i hagy” -  bizonyára észre sem vesz -  
olyan erkölcsi, társadalm i, politikai problém ákat, melyekre a ,,rom án” -ban  vagy más prózai 
m űfajban könyörtelenül lecsap. (A m agyar prózának verses form ában  való hosszú túlélése 
kérdésében ez nem  is mellékes körülm ény!)

M indem e szempontokból rendkívül tanulságosak az olyan esetek, mikor egyazon tárgyat, 
m otívum ot egyazon (esetleg más és más) író verses, költői nyelvi meg prózai form ában is kidol
goz. E rre a külföldi s a hazai irodalom ból is százszámra lehetne példát idézni. Az egyező 
m otívum ok feltárása terén nálunk is szép eredményekkel indu ltak  vizsgálódások (Petőfi, Ady, 
K osztolányi, József A., Illyés G yula és mások esetében), de érthető  m ódon elsősorban a ta rta l
mi, motívum - és m agatartásbeli azonosságra, esett a hangsúly. Szám unkra viszont éppen az a 
fontos, m ennyire különbözőképpen alakul nyelvileg ugyanaz a tarta lom , m otívum  kifejezése vers
ben és prózában, és am i ennek előzménye: m ért írja egyszer ebben, m áskor ab b an  a form ában 
az író ugyanazt a m ondanivalót, továbbá, hogy milyen művészi hatással j á r  az egyik és a 
másik megfogalmazás. Az elm ondottak  u tán  ugyanis érthető , hogy egyszer a költői nyelvi 
szem lélet és fogalmazás -  am i itt a költői igézet és m indenható varázslat v ilágában természetes 
szép, igaz -  a prózában egyszerűn hitel nélküli, felesleges és értelm etlen dísz. M áskor viszont 
a próza szókimondása, kötetlen tartalom közlése m egrendítőbb hatással já r , m in t a versben. 
É rezni, hogy ez így csak p rózában  lehetséges, csak ott szép, csak ott igaz. Á ltalában  pedig a 
tanulság  az ilyen összevetésekből az, hogy a prózai megformálás m inden esetben a részlete
zőbb, konkrétabb, szószerintibb m egoldást nyújtja. A beszéd, a  közlés természetességének, 
igazságának, életközelségének szépsége válik benne uralkodó esztétikum m á.

]

„Meleg szeretettel függ j a hon nyelvén! Mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; 
s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fo g ."
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F O R G Á C S  L Á S Z L Ó

József A ttila  és a freudizm us *

József A ttila  születésének 60. évfordulójára

M arxizm us és freudizmus kapcsolata a válságidőszak gondolkodójának elm életi munkás
ságában n e m  m erü l ki egyes cikkek idevágó  fejtegetéseivel. Jó v a l többről van it t  szó. Az 1932- 
1936 között különböző időpontokban keletkezett állásfoglalásoknak átfogó érvényű bölcseleti 
irányzatuk v a n . A freudizmushoz 1932-től kezdve m int v ilágm agyarázathoz nyúl az 1930 
óta pszichoanalitikus kezelésre já ró * *  József Attila.

A freudizm ushoz fordulásnak azo n b an  nem  csupán a m agánem ber betegségében rejlő 
okai v an n ak . A hhoz, hogy a freudista  szemléletnek ideológiai tájékozódás-érvenye lehessen, 
alapvető v ilágnézeti irányváltozásnak kellett bekövetkeznie. A „baloldaliság” bírálatával, 
majd a fasizm us előretörésével összefüggő társadalm i fonák tu d a t kérdésének napirendre 
kerülése in d o k o lta  meg ezt a fo rdu la to t.

Ami izga lm asan  érdekessé av a tja  a  fonák tudat b irodalm át feltérképező József Attila 
freudista tájékozódását, ez a m arxizm ushoz-m érés igénye. S ez az igény kétféle módon 
nyilatkozik m eg. Legtöbb cikkében „egyeztet.” A „term előerők” és az „ösztönök” szembe
állítása és egym ás mellé rendelése: ennek az ideológiai m unkam egosztásnak az igazolása 
hatja á t  egész sor írását. A m arxizm us a gazdasági mozgás szilárd norm áival a „tiszta tör
vényt” képviseli, míg a történelem  v á ra tlan  bakugrásaira, a szám ításokra rácáfoló varga
betűkre a  pszichoanalízis adna lé lek tan i feleletet.

Naiv k ísérle tnek  vélhetnők ezt az igyekezetei; ám de épp a „reális hum anizm us” eszméjének 
egyre növekvő  térhódítása a válságszakasz kifejletén a rra  figyelmeztet, hogy ez a párosító 
szándék vo ltaképpen  a m arxista lé lek tan , elsősorban a személyiség- és töm eglélektan h iányát 
észlelve tév ed : ezért fordul a fonák tu d a t  titkát a patologikus nem i ösztön szférájában kereső 
freudizm ushoz. M ihelyt olyan tö rténe lm i fordulat következik be, am ely érvényesítheti a 
szocialista hum anizm us „teljes em beri ön tudat” -eszméjét (s erre a K om intern  1935-ben 
m egh ird e te tt népfrontpolitikájával lehetősége nyílik), a freudizm ust ú jra  a marxizmus felől 
ítélheti m eg. „A z Ázsia lelke”  (1936): így tárja  fel az „öröm keresési” és „kínkerülési” ösztön 
érvényesülésének társadalmi feltételeit. A freudizmus a publicista világnézetében 1935 u tán  
többé n em  uralkodó irányzat.

V alódi kérdésekre rossz helyen keresi a feleletet: ez jellem zi a lapállását. Kétfelé nyílik út 
ebből a felem ás pozícióból. A patologikus társadalmi tudat marxista értelmezése megfejtéshez 
vezeti; az ökonomizmusra leegyszerűsített marxizmus freudista kiegészítése viszont zsákutcába viszi.

1.

Ez a k é t irányba vágó, ellentétes eredményeket hozó törekvés nem  egyidejű. A meg
fejtésre a  mezsgye-állásponton tartózkodó , majd pedig az antifasiszta összefogás eredm ényes
ségében jo g g a l bízó gondolkodó tö rh e te tt; a m arxizm ust kiegészítő-bíráló állásfoglalást a 
válság kiéleződésekor alakíto tta  ki. Ez a mozgás több fázisú. Az „Egyéniség és valóság” 
p illa n a tá b a n  még nem dőlt el a  küzdelem  forradalm ár és neurotikus között. A „H egel, M arx, 
F reud”  író ja  m ár dönt: az „ú j term észettudom ánynak, a pszichoanalízisnak” a javára .

A m ezsgye-álláspont term ékenyebb lehetőségeket re jte tt m agában. Ekkor még felm erült 
az ösztön-szféra valóságból leszárm aztatásának  igénye; a gazdasági-társadalm i valóság 
körü lm ényeinek  meghatározó je len tőséget tu la jdoníthato tt az 1931-es személyes válságon

* R észlet a  szerző „József A ttila  esztétikája”  című, a  M agvető K önyvkiadó gondozásában megjelenő 
tan u lm án y áb ó l.

* * Szabolcsi Miklós szóbeli közlése.
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m ár tú l, de az 1933-as egyetemes válságon még innen levő gondolkodó. Az „Egyéniség és 
valóság” környezetéhez tartozó „Az ifjúság nemi problém ái” című b írá la ta  számos ponton 
megfejtő eredm ényeket hoz. Azt a népszerűsítő könyvet, amely m arxizm us és freudizm us 
párosítására vállalkozott, két alapvető érvvel cáfolja meg.

,, . . . A társadalm i lét határozza meg a tudato t, m árpedig tőkés, azaz m egoldhatatlan 
ellentm ondásokkal teljes társadalom ban élünk, tehá t m egoldhatatlan  ellentm ondásokkal, 
konfliktusokkal teljes az egyén erkölcse, lelkiismerete is. A felelősségérzés megoszlik a polgári 
társadalom  által m eghatározott ellentmondásos tu d a t s a hazug tarta lm ú  tudatból kialakuló 
tuda tta lan  meg a helyesen fölismert osztályérdek között: ellentm ondó dolgok m iatt érzi 
m agát felelősnek az egyén, s ha az ellentm ondás oly erős, hogy m egoldani nem  tudja, meg
betegszik p a rap a tiáb an , »idegességben«. F orradalm árt nem  is köt a polgári társadalom  
erkölcse, felelősségérzete, a nagyobbrészt am úgy is polgári osztályérdeket szolgáló hum a
nizm us.”

A lapirányában ü t el ez a gondolat a „neurotikus” és a „fo rradalm ár” viszonyának értel
mezésétől az „Egyéniség és valóság” -ban, hiszen ott az egyéni lelkűiét társadalm i tartalm airól 
nem  esett szó. A két írásban  az közös, hogy szerzőjük az egyén lelki m eghasonlását szükségszerű
nek fogja fel. M íg azonban  a „tárgy-alany” azonosságát tételező tanulm ány legfeljebb p á r
huzamosságot és különbségeket á llap ítha to tt meg az egyéniség norm ális és patologikus 
tartása között, addig  ebben a posthum us közzétett recenzióban hasonlíthatatlanul pontosab
ban, differenciáltabban közelíti meg kérdését. Ez az értékkülönbség meg fokozódik, am ikor 
a pszichoanalízis fő tárgyának, az ösztön-szférának az értelmezésére kerül sor. „Az élet
ösztön a társadalom ban születő egyén szám ára nem  lehet más, m int a társadalm i élet ösztöne, 
m inthogy pedig a tőkés társadalom  elháríthatatlan  akadályokat emel az életösztöne kiélése 
elé, az egyén m ár a gyerm ekkorban olyan konfliktusba kerül saját m agával, am ely egyénileg 
m egoldhatatlan. A társadalm i élet ösztöne kizáró ellentétévé válik a kapitalizm usban az 
életösztönnek, tehát -  kizáró ellentétről van szó -  nem  alkothatnak  egységet. Az ilyen alapon 
létrejött lelki konfliktus hasonlít a kapitalizm us lényegéből folyó gazdasági válsághoz. Az élet
ösztön úgy kerül szem be a társadalm i élet ösztönével, ahogy a szükségletek kielégítésére 
szolgáló hasznos cikkek termelése ellentm ondásba ju t  az értéktárgyak termelésével. A para- 
patia , az idegesség bacilusa az á ru  és a m agántu lajdon .” M inderről az „Egyéniség és valóság” 
szerzője nem  beszél, s tegyük m indjárt hozzá, nem  is beszélhetne, m ert ezzel a koncepció 
hegeliánus alapvetését rendítené meg: a technikainak m ondott társadalom  és a neurotikus 
egyén szélsőséges ellentettségét és azonosságát a ,,dologiság” -elmélet jegyében. A bírálato t 
m ár ez a körülm ény is kiemelkedő jelentőségűvé avatná; de igazi horderejét a későbbi fejlő
déssel való elvi ellentéte dom borítja ki. Szöges ellentétben a „H egel, M arx, F reud” -ban 
körvonalazott elgondolással, amelynek lényege a m arxi „reális én” részleges érvényűvé 
lefokozása, s a léttől m eghatározott közvetett tudat elvével szemben a patologikus személyiség 
álláspontján lehetséges közvetlen tu d a t élet-alakító érvényének igazolása: a mezsgyén kelet
kezett írásból a freudizm us fő kérdéseire m arxista feleletet adó József A ttila  gondolkodói 
eredetisége bontakozik ki. „M enet közben” vágja oda a „kor szellemének” vállalásáról 
elmélkedő szerzőnek: „H iszen éppen azért »ideges« az emberek többsége, m ert a kor szel
leme az emberek fejében van! Az ellentmondásos kor ellentmondásos szelleme! Éppen a 
tőkés társadalom  kiegyenlíthetetlen ellentm ondásai szerepelnek végső fokon az egyének 
lelkében m int tu d a tta lan b a  fojtott és egyénileg m egoldhatatlan  konfliktusok! M i az, hogy 
»a szerelmi partnerek  idegességében kell keresnünk az egyéniségekre szétbom lott és együtt
élésre alkalm atlan társadalom  nyavalyáinak csíráját is«? H át a társadalom  nyavalyáinak 
csírája nem  a m agántu lajdon  és nem  az áru , hanem  a szerelmi partnerek  idegessége?”

Erről van szó: két aspektusban merül fel József A ttilánál m arxizm us és freudizm us viszonya. 
Amellett a többé-kevésbé folytonos vonulat m ellett, am ely az „Egyéniség és valóságtól”  a 
„H egel, M arx, F reudhoz” vezet, számon kell ta rtanunk  az t a másik állásfoglalást is, amely 
úgy véli kölcsönösnek a két ideológia kapcsolatát, hogy valójában egyértelm űen a m arxizm us 
felől ítéli meg a m élylélektan elveit, s m u ta t rá  Engels nyom án, milyen történelm i viszony 
van a monogám és a poligám  házasság között. Egyeztetni nem  lehetett a két világnézetet; 
sem akkor, amikor a lét mozgástörvényeinek reflektorfényévei világított rá  a patologikus 
ösztönélet jelenségeire; sem akkor, am ikor a freudizmus felől m arasztalta  el az ökonom ista
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m ódra leegyszerűsített determ inista tuda tm agyaráza to t. De az életm ű folytonosságát mégsem 
ez a válságszakaszon belül huzam osan  m egnyilvánuló, jogosult tévedés őrzi, hanem  az 
1932-ben e lé rt megfejtés. Ez az igazi összekötő kapocs, a term ékeny átm enet az osztályharc 
korábbi, ném ileg  differenciálatlan értelm ezésétől a népfrontpolitikus ditierenciálóbb, az 
em bertelenséggel és a fonák tu d a tta l is számoló v ilág-m agyarázatához; s ez a pszicho
analízis m élyére hatoló pillantás v illan tja  fel az 1935-től ism ét „hazatalá ló” gondolkodó 
igazi a rc u la tá t. Amikor 1936-ban, H atvány  B ertalan könyvét bírálva szóvá teszi ugyan, 
m iért nem  a  pszichoanalízissel m agyarázza a szerző a kultúrm otívum ok rokonságát, kritikusi 
a lap á llásá t ism ét a történelmi m aterializm us szabja meg: így világít rá a lélekvándorlás és a 
kasztrendszer társadalm i gyökereire.

2 .

József A ttila  1932-ben körvonalazott m arxista állásfoglalása a freudizmus kérdéseiben 
nem csak az életm ű nevezetes epizódja. K irí a kortársak baloldali freudizm us-m agyarázatai 
közül. E zen  túlm enően korunk gondolkodásának történetében is előkelő hely illeti meg. 
A szocialisztikus igazolás s az é rted en  elutasítás helyett itt nyilatkozik meg a különös kérdésre 
megfejtő m ódon felelő elméleti elemzés igénye.

S ez a közeledési mód m indm áig ritk a , akár a fehér holló. Azzal a szubjektivista-irraciona- 
lista szem lélettel, amely a freudizm ust á thatja , igen kézenfekvő szem beállítani a Pavlov 
képviselte m aterialista racionalizm ust. E rre a frappáns összevetésre vállalkozik napjainkban  
H . K . W ells, a kitűnő am erikai filozófus „Pavlov és F reud” cím ű művében.

Tüzetes elemzésekkel bizonyítja: a  két pszichológus nem  elütő tárgyat ku ta t egyként 
jogosult vizsgálódási eljárással, h an em  egyazon tárgyat vesznek szemügyre, de az egyik 
tudom ányos, a másik mitologikus módszerekkel. Ezért szem beállításuk jogosult; s nem  
kétséges, hogy az „objektív-kísérleti” , nem  pedig a „szubjektív-introspektív” kutatás já r t  
több eredm énnyel.

Wells rá m u ta to tt: a két pszichológiai rendszer valam ennyi döntő ponton szögesen ellen
tétes. H itelesebb  feleletet ad  a tu d a ta la tti  szellemi tevékenységre a m aterialista tükrözés
elm élet ta la já n  állva kísérleti tu d o m án y t művelő Pavlov, m int a szubjektív-idealista ismeret- 
elm élet jegyében  mítoszokat faragó  Freud. Freud kirekesztőlegesen szexuálpatologikus 
tu d a ta la tti  jelentéseket keresett az á lom ban ; s a tud a tb a  hozott „m anifeszt” álom béli történést 
m itikus je lképekre „vezette” vissza. Az „álomfejtéssel” Pavlov „nyálreflex” -elm életét állítja 
szembe. A freudi „elfőjtás” -teó riára  a pavlovi „feltételes reflex” elmélete felel. Az ösztön
elm életet a  feltétlen reflexek elemzése dönti meg. A tudatta lan ró l, az „ős-énről” szőtt mítoszt 
a m egism erés fokozatosságával egybevágó hárm as idegműködési „jelzőrendszer” elmélete 
foszlatja sem m ivé. Ily m ódon szigorúan kísérleti ú ton ugyanazt a területet a megismerés 
objektív igazságtartalm aiból k iindu lva Pavlov feltérképezte, míg a freudi „m élylélektan” 
csak m ítoszok ködébe tudja burkoln i.

S m égis, ez az összevetés, m inden  m egalapozottsága m ellett is: felveti a lélektan specifiku
m ának  a  kérdését. H a a pszichológia lényege a fiziológia, m int Pavlovnál, nem  borul-e 
hom ályba a lélektan különössége? Az összehasonlítás során a szerző még m echanisztikus 
m ódra leegyszerűsített tételeket sem  vizsgál radikálisan fölül: így Pavlov tan ításá t a művész
ről m in t emocionális típusról, ak inek  idegm űködésében az első jelzőrendszer (a közvetlen 
érzéki jelzések) túlsúlyban v an  a m ásodik (az elvont szóbeli jelzések) fölött; beéri azzal, 
hogy az „ ig az i” művészeket és tudósokat egyként egy „középső, kiegyensúlyozott ideg
rendszerű  csoportba” sorolja, am elyben „az első és a m ásodik jelzőrendszer szoros kölcsön
h a tá sb an  á llanak” . A művészet irracionális színezetű értelm ezését a művészet és a tudom ány 
azonosításával „javítja” ki. Így  azu tán  a két pszichológiai rendszer összevetését nem  a tudo
m ányág  specifikum át szem előtt ta r tv a  végzi el, hanem  a fiziológiai állásponttal azonosulva 
-  a m ateria lizm ust a fiziológiára redukálva -  tám adja a biológiai elvű lélektant. Ez a b írálat 
negatív  program jában, a freudizm ust illetően felettébb jogosult, de teljes megfejtést nem  
eredm ényezhetett: Pavlov és F reu d  összehasonlításából k im arad t a társadalm i elvű lélektan.

József A ttila  fentebb idézett, 1932-ben íro tt cikkével itt szól bele az em beri ön tudatért
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vívott gondolati küzdelem be. Ö  nem osztozik sem a pszichológia fiziológiai leegyszerűsítésé
ben, sem pedig biológiai eltorzításában. M áshonnan -  más középpontból -  közeledik a 
személyiség lélektanához. N em  láthatja  p rob lém átlannak  az imperialista kori társadalom  
em berét. És a mezsgyén állva még hangsúlyozhatja a konfliktusokkal teljes személyiség 
társadalm i m eghatározottságát. Ezért a valódi v itáfron tokat ő húzhatja m eg a  m echanisz
tikus és a szubjektivisztikus értelmezők helyett -  egyfelől a történelem be ágyazo tt, társa
dalm ilag tartalm as -  másfelől pedig a részleges m agánem bert alapul vevő személyiség
felfogás között. F reudnál -  s erről nem vesz tudom ást a fiziológia felől k iindu ló  b írá la t -  a 
partikuláris szubjektivitás áll az elmélet középpontjában.

F reud  nem  törekszik a rra , hogy akár csak a m indennapok pszichopatologikus ösztönéletét 
is kom plexitásában vegye szemügyre. Ehhez a betegséget az egészséghez, az abnorm itást 
a norm alitáshoz kellene m érnie. Freud épp ellenkezőleg já r  el. Nézete szerin t „Az idegi 
norm a és az abnorm itás között nincs éles h a tá r . . . valem ennyien kissé idegesek vagyunk.” 
Neurózis-vizsgálatait eleve leszűkíti a szexuál-patologikus mozzanatokra. Ily  m ódon  azonban 
még a kóros lelki élet jelenségeit is csak egyoldalúan sejtetheti. M iért van e rre  szüksége? 
Azért, m ert Freud, a bécsi pszichiáter, m agánbetegeinek, a polgári pacienti rán ak  az igényei
ből indu lt ki. A polgár m agánéletének régóta semmi köze a társadalom  közéleti oldalához; 
m i több, nem  érdekli tu lajdon m agánéletének egésze sem; figyelmét a krim inalitás mellett 
az erotika nyűgözi le; ezt pedig épp azért, m ert kio ldódott társadalm i-em beri összefüggései
ből: a perverzitás, a szexuál-patológia uralja. Ezt a közönségigényt ismerte fel és elégítette ki 
a F reud  alap íto tta  lélekelemzés. Ez a körülm ény azonban  csupán népszerűségére világít rá, 
a következményekre nem . A pszichoanalízis további fejlődésében m ár nem  érte  be a nyárs
polgár köznapi létében gyökerező szexuálpatologia népszerűsítésével: m ár a kései F reudnál is 
(Pszichoanalízis és világnézet, 1932), még inkább A dlernél, Jungnál s iskolájuknál az á ltalá
nos ideológia igényével lépett fel. A pszichoanalízis felism erte a pszichopatologikus eltorzulás 
„norm ális” jellegét, s így általános érvényűségét az imperializmuskori tá rsadalom ban; 
m egsejtette azt, hogy a polgár hétköznapi, „norm ális” m agánélete legbensőbb lényegében 
abnorm ális, énje a lkatában  patologikus, s hogy ezért valam ennyi életm egnyilvánulása, 
a világról vallott összes nézete m ögött ez a gyógyíthatatlan  lelki tartás lappang . E zt a nyárs
polgárra  találó diagnózist „általános emberi ösztönalkattá” abszolutizálja, s ezzel rom antikus 
an tikapita lista  m ódra segíti tám adva-m egőrizni az im perializm us épületét. A pszicho
analízis a kiüresedett, izolált én ösztönösségének spekulatív  előfeltevésekből k iindu ló  szubjek- 
tivista leírása; az egyénlélektan síkján nyit kaput an n ak  az irracionalista társadalom lélek
tannak , amely a tömegek valódi, gazdasági-társadalm i érdekeit biológiai, aszociális mítoszok
kal (pl. Nietzsche Dionüzosz, Zarathusztra vagy C am us Szisziphosz-mítosza) kendőzi el, 
s tereli a fasizmus felé vivő ú tra , vagy az im perialista rend  uralkodó erőivel való megbékélés 
felé a  társadalm i ön tudatuk tó l megfosztott elnyom ott osztályokat. Ezért törvényszerű az út, 
m in t T h . M ann felfedte, a Schopenhauerhez kapcsolódó Freudtól N ietzschén á t Jung ig  
és Goebbelsig -  jó llehet F reud személyes antifasizm usa v itán  felül áll. A freudizm us azzal, 
hogy az izolált én partikuláris szubjektivitását, annak „norm ális” patológiáját te tte  nemcsak 
vizsgálódása tárgyává, hanem  mértékévé is: indokolja a társadalom  betegségeit szörnyűségük
ben is rendjén valóknak minősítő tanokat. Az a lélekelemzés, amely a tá rsadalom ban  élő 
egyedek lelki életét ősi sérüléseikből (patogenezis) vezeti le; az ént, a m űvészi személyi
séget s képzeletét gyerm ekkorban nyilvánuló szexuális vágyainak a ku ltú ra  nyom ására 
bekövetkező elfojtásával, szublim álásával m agyarázza; am ely a történelm et az Erosz és az 
agressziós ösztönök harcából és ezek keveredéséből (m azochizm us, szadizmus) hám ozza ki: 
kiválóan alkalm as volt annak a kettős szerepnek az eljátszására, amely az im perialista 
korszak polgárának létérdekeit szolgálta. Segített le téríten i a szociális m ozgalm ak útjáról 
a kapitalizm us ellen lázongó kisembert, és segített igazolni a ragadozó m onopoltőke „ h a ta 
lom ra törő ak a ra tá t” . A nácizm us ideológiája ezért okkal tám aszkodott a fajelm élet mellett 
a ju n g i „kollektív tu d a tta lan ” elvével továbbépített freudista ösztönelméletre.

A pszichoanalízis eredetében, fejlődésében és funkcióváltozásaiban is á lta lános érvényű 
tünete  a polgári világ végét á tható  szellemi válságnak. Ezért oly közkeletű, s ezért illesz
kedhet szinte valam ennyi irracionalista ideológiához -  Schopenhauertől a pragm atizm usig  
és az egzisztencializmusig. Jó l megfér a pragm atizm ussal, az egyéni haszonra tö rő  gyakor
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latiasság filozófiájával, esztétikájával az elszigetelt én  ösztönösségének kultusza. Épp így 
szerves alkotóelem évé lett a freudizm us az egzisztencializm usnak is, m int azt S a rtre  „egzisz
tenciális pszichoanalíz is” -elm élete m utatja . A sartre i lélekelemzés tám adja a freudizm us 
„egyetem es szim bolikáját” , de csak azért, hogy m ég következetesebben szerezzen érvényt 
a partiku láris  szubjektivitásnak. F reud  a tárgyalt eseteket szimbolikus sém ákravezette vissza; 
Sartre „ h a jlék o n y ab b ” pszichoanalízise viszont „az a lan y  legkisebb megfigyelhető változásai
hoz sim ul” ; a  részleges egyediség p illanatnyi létéből in d u l ki. Huzam osan tám aszto tt társa
dalm i-ideológiai igényt teljesít h á t a freudizmus, am ikor érvekkel indokolja a m agánéletbe 
menekülő p o lg á r tartását.

M i a fre u d i pszichoanalízis fő érve? Az, hogy a részleges Én biológiailag ad o tt ösztönélete 
szexuálpatologikus lényegű, tehá t sem a társadalom  n em  határozhatja meg a „ le lk i személyi
séget” , sem  a  -  Freud szerint -  pusztán  megfigyelésre és ítélkezésre korlátozott ön tudat 
nem u ra lh a tja  az ösztön-szférát. A nyárspolgár betegségéből a szocializmus tá v la tá t elutasító 
freudizm us az emberiség gyógyíthatatlanságára, „nevelhetőségének ko rlá tá ira” következ
tetett.

József A ttila , m int láttuk, különválasztja a freudi koncepció ténym egállapító oldalától 
ideológiai következtetéseit. T udom ásul veszi a neurózis töm egm éretű elterjedtségét korában, 
de ezt n em  „ a z ” em ber ösztönalkatával, hanem  az egyén lelki életét kívülről m eghatározó 
adott tá rsadalm i-tö rténelm i viszonyokkal m agyarázza. És olyan kölcsönösséget fedez fel a 
patologikus tu d a t  és az antagonisztikus ellentétekkel teljes monopoltőkés társadalom  között, 
am elyet fiziológiai kutatással meg sem lehet közelíteni. A „m élylélektan” lem ondott a 
tu d a tto rzu lás társadalmi m inősítéséről; a fiziológiai lé lek tan  pedig a társadalmi ellentm ondások 
tudatbeli visszatükröződésének, k ihatásainak elem zésétől tekintett el. József A ttila  m u ta t rá, 
hogy a neurózis: a felo ldhatatlan  társadalm i ellentm ondások visszatükröződése az egyén 
tu d a táb an . A lap ja  az, hogy az egyéni tudat a tőkés társadalom  antagonisztikus ellent
m ondásait foglalja m agában.

M indez azonban  még csupán általános jellem zés. A megfejtéshez a tudat társadalmi elvű 
differenciálása vezeti el. A társadalm i ellentétek ellen tm ondó tudattarta lm akat alakítanak ki 
a szem élyiségben. Ezeknek értékkülönbségét a valódi osztálytartalom  hiteles felismeréséhez 
való közeledés, vagy a tőle távolodás mértéke szab ja  meg. Ezzel József A ttila  tárgyi és 
dinam ikus k rité rium ot lelt a tu d a t szerkezetének m érlegeléséhez. Ez a m érték: az adekvátan, 
hitelesen felism ert objektív osztályérdek, az ö n tuda t. Az, am it a freudizm us tud a tta lan n ak  
m ond, n em  m ás, m int az egyéniség fonák tu d a tán ak  biologizáló értelmezése. A nnak, hogy a 
neurózis töm egjelenséggé vált, nem  az ősi szexuális ösztönök elfojtás alóli kitörése az oka, 
hanem  az , hogy az elnyom ott osztályhoz tartozó egyén nem  tud megbirkózni a  létnek tu d a tá 
ban is m egnyilvánuló  antagonizm usával, ha valódi érdekeit felismerő ö n tu d a ta  nem  diadal
m askodik m ás osztályok érdekeit közvetítő fonák tu d a ta  felett. A fo rradalm árt, aki legyűrte 
m ár fonák  tu d a tá t, ezért nem  kötik  a fennálló társadalom  erkölcsei, illúziói, hiedelmei, 
beidegződései. Az egyéniség lelki szerkezetét Jó zse f A ttila öntudat-centrikusan építi fel, 
szöges e llen té tb en  az ösztönközpontú freudi szerkezetelemzéssel; s így nála  nem  fordított 
h ierarch ia  bontakozik ki, uralkodó tudatta lan  „ős-én” , tudatelőttes „én ” és tudatos „felettes 
én” m ó d já ra , m int Freudnál, hanem  tartalm ilag  tag o lt egyenes megismerési láncolat az 
illúziós ösztönösségtől az adekvát öntudatig. M íg a  freudizm usban a patologikus ösztönök 
m agukba foglalják az egészséges ösztönöket, s így elsikkad az ösztön-szféra ta rta lm i minősí
tése, h u m a n is ta  értékrendje, addig  József Attila ez u tó b b i m egállapítására törekszik. S ezzel 
elvben m ás u ta t  választ, m int a fiziológiai lélektan, am ely  nem a társadalm i em ber, hanem  
a testi felépítés és funkcionálás szem pontjából közeledik az ösztönök vizsgálatához, s így 
értékkülönbségeket ösztönök között nem  á llap ítha t m eg. A freudizmus a patologikus nemi 
ösztönt véli a  lelki életet uraló ösztönnek, a pavlovi elmélet az éhségösztön működésének 
megfigyeléséből szűrte le a feltételes reflexek törvényét.

József A ttila  az „életösztön” kategóriájában foglalja össze a hum anista értékrend  össze
függésében legfőbb ösztöncsoportot. Az élet fenn tartásához szükséges javak  megszerzésének 
vágya a  norm ális ember, az em ber tevékenységének legfőbb dinamizáló, m otorikus ösztöne. 
Az é letösztön  azonban nem  ahistorikus-aszociális m ódon érvényesül; a társadalm i em ber 
szám ára az életösztön csakis a „társadalm i élet ösztöne” lehet. A társadalom  gazdasági
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rendjében osztályszerűen m eghatározott egyén olyan m értékben élheti ki életösztönét, 
am ilyen mértékben osztálym eghatározója megengedi. A dolgozó életösztönének kényszerű 
korlátozása, elfojtása a tőkés társadalom ban: ez a valódi alapja, s egyszersmind igazi cáfo
lat a szexuális örömkereséssel m agyarázott „libidó” freudi „elfojtásának” .

Az életösztön és a társadalm i élet ösztöne közötti konfliktus az egyénben: ez a neurózis 
titka. A neurózis m int tömeg-jelenség tehát a tőkés társadalom  antagonisztikus gazdasági 
rendjének, s osztály-szerkezetének pszichikai következm énye. M ég közelebbről: ez a dolgozó 
em bertől elidegenedett társadalm i rendet fonák tu d a tta l észlelő em ber pszichikai eltorzulásá
nak titka. Az öntudatos m ódon állást foglaló forradalm ár helyreállíthatja életösztön és kiélési 
mód egységét, m ert ő m ár az életösztön érvényesülését megengedő társadalm i rend felől 
b írálja  az elfojtó társadalm i életösztönt. Annak az „aranykornak” a képviselője ő, amelyről 
Freud csak a kétkedés és az elvi elutasítás hangján  tu d o tt szólani. „A zt gondolhatnánk, hogy 
lehetséges volna az em berek egymáshoz való kapcsolatának olyan újjárendezése, amely el
apasztaná a kultúrában (F reudnál a „ku ltú ra” differenciálatlanul jelenti a gazdaságot, a 
társadalm at, és a politikai-kulturális felépítményt. F. L.) m utatkozó elégedetlenség e forrásait, 
am ennyiben eltekintene a kényszertől és az ösztönök korlátozásától úgy, hogy az emberek 
belső vívódásoktól m entesen törekedhetnének a javak  megszerzésére és élvezhetnék is azokat. 
Ez lenne az aranykor. Kérdéses azonban, hogy ez az á llapot egyáltalán megvalósítható-e. 
Sokkal inkább az a benyom ásunk, hogy m inden ku ltú ra  szükségképpen kényszeren és ösztön
korlátozáson épül fel; még csak az sem látszik b iztosíto ttnak, hogy a kényszer megszűnése 
esetén az emberek többsége hajlandó  lenne-e vállalni az t a m unkát, amely szükséges új élet- 
fontosságú javak termeléséhez. Azt hiszem, szám olnunk kell azzal a ténnyel, hogy m inden 
em berben pusztító, tehát társadalom - és kultúra-ellenes törekvések élnek és ezek igen sok sze
m élyben elég erősek ahhoz, hogy a társadalom ban való m agatartásukat m eghatározzák.” 
Ez a fejtegetés, amelyet különben az ösztöneit követő töm eg m egzabolázásának, erős vezetők, 
elnyomó kisebbség uralm ának  nietzscheánus indokolása egészít ki, a freudi pszichoanalízis 
valódi társadalm i állásfoglalása. I t t  derül fény a rra , hogy a biologizáló irracionalizm usnak 
a történelm i haladást elutasító, az elnyomó osztály u ra lm án ak  fenntartásában  érdekelt társa
dalm i törekvés a mögöttese. S itt világosodik meg: József A ttila elem zett írásában a történel
m et vállaló osztály szemével néz a lélektanra; ezért vizsgálhatja felül a pszichoanalízis 
kategóriáit és fejtheti meg a neurózis titkát.

Ez a titok: az elidegenedés. Az 1932-ben a freudizm us mögé hatoló b írálat teljesítm ényét ez 
állítja az elidegenedés kérdéskörét 1935-tel tisztázó publicistáé mellé: a fonák tu da to t a gazda
sági-társadalm i ellentm ondásokból kihámozó elemzés. Ami különösen feltűnő: a megfejtést 
m indegyik alkalommal a m arxi áru-elm élet ragyogó alkalm azásával éri el. „Az életösztön úgy 
kerül szembe a társadalmi élet ösztönével, ahogy a szükségletek kielégítésére szolgáló hasznos cikkek 
termelése ellentmondásba ju t az értéktárgyak termelésével.”

M i a jellegzetessége ennek az állásfoglalásnak?
A jelenség dialektikus rögzítése és beállítása törvényszerű összefüggéseibe. Rögzíti az 

ösztön-mozgást: a tu d a t differenciált társadalm i tarta lm aival. S levezeti a lelki élet belső 
konfliktusait a gazdasági rend  jellegéből. Ezzel megszűnik az a rejtélyessége az ösztön
szférának, ami a freudista felfogást jellem zi. Freud, m int lá ttuk , egyszerre leszűkít és túláltalánosít: 
a patologikus nemi ösztönre redukálja az életösztönt, hogy azután ezt tegye meg uralkodónak az egyén 
egész intellektusa fölött. Partikularizál és fetisizál egyszerre: innen módszerének egyidejűleg kísérletező 
és önkényesen szimbolizáló jellege. József Attila elemzésében viszont felszámolódik az önkényesen 
konstruált m agyarázat veszedelme. Egzakt levezetés jön létre: az árura és magántulajdonra épülő 
társadalomban az elnyomott osztály egyéne, ha nem tudja az ellenséges társadalmi rendet saját osztály- 
érdekeit felismerve megítélni; ha nem győz öntudata fonák illúziói fölött: megoldhatatlan konfliktusba 
sodródik: társadalmi életösztöne gátat vet egyéni életösztöne kiélése elé. Az áruterm elő társadalom  
rendjének öntudatlan-ösztönös elfogadása az elidegenedés pszichopatológiájának lényege. 
Ezt az egzakt levezetést a közvetítés módszerével éri el. Az általános gazdasági törvénytől 
egyre konkrétabb törvényszerűségeken á t hatol el a különös jelenség m egragadásáig. Az érték
törvénytől az osztályharc elm életéhez, ettől a fonák tu d a t, meg az ön tudat kategóriájáig ás le, 
hogy innen m ár pontosan rögzíthesse a társadalm i egyén lelkiéletének ösztön-konfliktusait. 
A levezetés egyszersmind visszakövetkeztetés is; a rögzített jelenséget visszavezeti a végső
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gazdasági tö rvényhez, ami által az elem zésben teljes gazdagságában bontakozik ki a m egra
gadott tá rg y n ak  m ind általános, m ind különös oldala.

József A ttila  1932-ben körvonalazott, s 1936-ban felújított koncepciója arró l az oldaláról 
elemzi a pato logikus tudat-torzulás kérdéskörét, ahonnan legközelebb férkőzhetett a  jelenség
ben lappangó  törvényszerűséghez: a társadalmi elvű egyén- és tömeglélektan oldaláról. Kísérletét 
ez a m egfejtő közeledési mód avatja  m aradandó , a nem zetközi m arxista gondolkodás fejlő
désében is nevezetes, máig időszerű, s további kutatást igénylő állomássá.

3.

Az a fo rd u la t, amelyet az „Egyéniség és valóság”  vezetett be a gondolkodó freudizm ushoz 
fűződő v iszonyában , a „Hegel, M arx  F reu d b an ”  ér el logikai végkövetkeztetéséhez. Abból a 
marxi té te lbő l, hogy „nem  a tu d a t h a tá ro zza  meg az életet, hanem  az élet ha tá rozza  meg a 
tudato t” -  m ost nem  a fonák tu d a t és az osztályérdeket felismerő ö n tu d a t ellentm ondására 
következtet a  gondolkodó, hanem  a rra , hogy ,, . . . eszerint saját tudatunkkal közvetlenül nem 
alakíthatjuk  lé tünket.

Egy új term észettudom ány, a pszichoanalízis, azonban azzal a felfedezéssel vált betegségek 
gyógyító m ó d jává , hogy a tu d a t képes a lét közvetlen alakítására, ha m ásként nem , há t úgy, 
hogy kivet m agából, elfojt oly gondolatokat, amelyeket éppen a valóságos természetes lét 
sugalmaz s ezzel az elfojtással annyira  m egváltoztatja a létet, hogy az egészséges em ber beteg 
em berré válik , az érzékien-ésszerűen gondolkodó lényben lé tre jö n  pl. az a vallásos kedély, az 
a valóságos lelkiállapot, amelynek fogalm át oly m ulatságosnak ta lá lta  Engels, Feuerbachnál. 
Az ilyen em b er -  s az emberiség történelm i m últjában csak ilyen em berekre szám íthatunk -  
kétségkívül valóságos lény, tudata  azonban  nem  felel meg ösztönös (faji, nem i) létének, hanem 
csak an n ak  a  létnek a képét adja, am elyet m ár eltorzított. Ez a tu d a t nem  a lé t képét torzítja 
el, hanem  m a g á t a létet, m int term észetet s a torzított képet többé-kevésbé híven m egőrzi.”

T anulságos egymás után  olvasni a m arxizm us, meg a freudizm us felől állástfoglaló gondol
kodó írása it. U gyanarról hom lokegyenest ellentétes m ódon nyilatkozik. „A z ifjúság nemi 
p rob lém áiró l” vitázó József A ttila á rn y a ltan  közeledett a lelki élet értelm ezéséhez; teljes 
levezetést ad o tt, s így cseppet sem szorult rá , hogy a szubjektív idealista ism eretelm életre 
épülő freudizm us ideológiájától érveket kölcsönözzön. A válság elm élyültével azonban a 
m arxizm ust m in t mechanikus m aterializm ust fogja fel a gondolkodó, s m egvonja tőle a jogot, 
hogy a tu d a t  visszahatását aktív élet-alakító  érvényűnek fogja fel; s így persze indokoltnak 
tetszik a lé te t közvetlenül alakító tu d a to t zászlajára tűző freudizmus „felvétele” . Ezzel egy
szerre to rzu l el a marxizmus lényege s válik m egfejthetetlenné a freudi felfogás. M íg az élet
ösztön és a  társadalm i életösztön ellentm ondása rávilágíto tt az elfojtásból keletkező neurózis 
tartalm i lényegére, addig annak a tu d a tn ak  az elismerése, amely nem  „ a  lét k épét” , hanem  
a „létet m in t term észetet” torzítja el: fejtetőre állítja az összefüggést. K iderü l, hogy nem  a 
társadalm i ellentm ondások -  végső soron a tőkés áruterm elés és a m agán tu la jdon  -  a „baci- 
lusai” a neurózisnak, hanem  az, hogy term észettől ado tt feloldhatatlan ellentm ondás van az 
ember, m in t ösztönös lény és e lto rz íto tt létének tu d a ta  között. Az em ber ebben a gondolat- 
m enetben m á r animális ösztön-lény és nem  ellentmondásos társadalm i tu d a tú  egyéniség. 
Az e llen tm ondás im m ár nem  a társadalm i ellentm ondásoknak megfelelő fonák tu d a t és az 
adekvát ö n tu d a t között feszül, hanem  a személyiség léte és tudata  között.

A fonák tu d a t itt beteg tu d a ttá  válik. H a a lét közvetlen alakítására csak a patologikusán 
eltorzult tu d a t  vállalkozhat, ha az aktivitás létfeltétele a patológia, a valóság megismeréséről 
és m egváltoztatásáról többé szó sem eshet. Ezzel azonban nemcsak a lélek tanban , hanem 
m inden té ren , az ism eretelm életben, az esztétikában is önm agával ju t  ellentm ondásba a 
gondokodó. A hiteles művészi ábrázolás, am ely a „reális É n ” közvetített közvetlen tudatával 
ragadja  m eg a  valóságot, érvényét veszti a tudathasadásig bontott É n t közvetlenül kifejező 
szemlélet á lta l. S a freudi álláspont végiggondolása e ponton  nyilvánvaló abszurditásba torkoll. 
A két ism eretelm életi és esztétikai ú t logikájának kizáró ellentétessége szertefoszlatja az egyez
tetés, az összebékítés illúzióját. D önteni kell marxizmus és freudizmus pőrében. A marxizmus 
freudista „kiegészítése” zsákutcába v inné a gondolatot, ha  nem  m aradna rend íte tlen  -  az „Esz
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tétikai töredékek”  tanúsága szerint ebben az időszakban is -  az életmű esztétikai a lapá llása ; 
ha a költő művészi ön tu d a tá t nem  h atná  á t ezidőtt is a líra i realizmus igénye: a „reális én” 
központjából értelmesen szemlélt valóság „érvényes” ábrázolása. S József Attila líra-központú  
világnézetében ez a kudarcokon végül is diadalm askodó törekvés a gondolat lendítő je . Nem 
vonja le az esztétikai konzekvenciáit a freudi „közvetlen tu d a tn ak ” : ez esetben vissza kellene 
hátráln ia  a szürrealizm us igazolásához; ellenkezőleg, a freudizm us megítélésében is párbeszéd 
alakul ki az esztétikájához ragaszkodó, meg a pszichoanalízist igazoló irányzat között. L áttuk: 
két irányzat érvényesül a freudizm us értékelésében: az ökonom izm us kiegészítéseként felfogni 
a tu da ta la tti mitikus b irodalm át lidércfénnyel lá tta tó  freudizm ust, -  meg a m arx i „fonák 
tu d a t” elméletének reflektorfényében rávilágítani a partiku láris szubjektivitás illúziós ideg
tevékenységére. Ebben a „belső dialógusban” a művészi ön tu d a t elvét valló esztétikájához 
húzó gondolkodó fölénye dom borodik ki.

S itt érhetjük tetten  a freudizm ust megítélő József A ttila  és a kortárs C hristopher Caudwell 
esztétikai állásfoglalásának döntő különbségét. Caudw ell igen m élyrehatóan m u ta tja  ki a 
freudi-adleri-jungi pszichoanalízis polgári természetét; -  művészetfelfogásában m égis lényeg 
engedm ényeket tesz ennek az ideológiának. Caudwell a művészi személyiséget elsődlegesen 
alkatlélektanilag -  és nem  társadalm ilag -  m eghatározottnak fogja fel. Az „é n ” , az „em ber” 
Caudwell szerint ösztönem ber, genotípus. A társadalom  legfeljebb módosítja, előm ozdítja 
vagy há trá lta tja  az „em berek partikuláris sajátosságainak érvényesülését” . És ha  a  személyiség 
tarta lm a az egyedi szubjektivitás, a magányos Én: akkor a művész nem a külső valóságot 
tükrözi vissza társadalm i személyességén átszűrtén, hanem  ezt a társadalm i körülm ényeitől 
legfeljebb befolyásolt genotípust fejezi ki az alkotói ösztön-szférában, a költészet „á lom 
m unkájában” .

Caudwell megteszi az esztétikában azt az u tat, am elynek a „H egel, M arx, F re u d ” szerzője 
nem  vágott neki. A freudi ism eretelm élet -  b írálato t is m agábanfoglaló -  elfogadásától C aud
well elérkezik a freudista művészetszemlélet formáló elvének, az álom technikának az alapul
vételéhez; persze úgy, hogy felfogását igyekszik á rnyala tokban  elhatárolni F reud , J u n g  vagy 
Adler koncepciójától. Ezek az elhatárolások azonban nem  változtatnak a szubjektív központú: 
partikuláris egyéniségre és irracionális, emocionális ösztön-szférára leszűkített caudwelli 
művészetfilozófia lényegén.

M egfigyelhettük: József A ttila is -  válság-szakaszában -  sokat merít a freudizm usból. 
Esztétikájában azonban fel sem bukkan a részleges É ntől a tuda tta lan  álom -m unkához vivő út 
kísértése. Ő nála  m egm arad a társadalm i-tartalm as egyéniség elve, a művészet n em  minősül, 
m ind Caudwellnél, a „genotípus introverziójává” , tiszta önkifejezéssé.

Caudwell persze mást ért a művészi egyéniség lírai feltárásán, m int a freudizm us. О nem 
a patologikusán eltorzult személyiséget, hanem  „kora norm ális em berét” érti m űvész alatt. 
Felfogása szerint a művész osztálya tapasztalatát in tegrálja , a csoport tuda tá t -  a társadalm i 
ént -  akarja  (szimbolikusan) kifejezésre ju tta tn i. Ezzel Caudw ell Plehanov nyom án , L una- 
csarszkijjal rokon m ódra, s a m achista „kollektív szervező tapaszta la t” elvével egybehangzóan 
osztja azt a nézetet, mely szerint a művész az osztálypszichológia kifejezője, -  te h á t a p a rti
kuláris szubjektivitással kollektivista szubjektivitást állít szembe. Ámde ezzel az a lapvető  isme
retelm életi kérdésre, hogy szubjektív lényegű-e a művészet, vagy pedig a valóság visszatükrö
ződése-e az alkotói személyiség állásfoglalásán átszűrtén: ő sem adott dialektikus m aterialista 
választ. Ellenkezőleg. Caudw ell is leszögezi: m inden m űvészet szubjektív. „M in d en  művészet 
emocionális, ennélfogva azokkal az ösztönökkel kapcsolatos, melyeknek a tá rsadalm i élethez 
való adaptáció ja emocionális tudato t hoz létre. A m űvészetnek tehát szoros kapcso latban  kell 
m aradnia a genotípussal, am elynek titkos vágyai az egész em beri kultúra végtelen lánco la tá
nak szemeit alkotják.” Ezzel a kerülővel tehát Caudw ell is oda tért vissza, ahol ellenfele, a 
pszichoanalízis kikötött: „A  költészet bizonyos fajta in vertá lt á lom .” K özépponti gondolatával: 
„A  költészet lényegében átm eneti és kísérleti illúzió” , b írá la t nélkül újítja fel F reu d  művészet
definícióját: „A  művészet csaknem m indig árta lm atlan  és jótékony hatású, hiszen m aga sem 
akar más lenni, m int illúzió” .

József A ttila és Caudw ell esztétikája ellentétes irányba  vág. Láttuk: József A ttila  szem ében 
az alkotói folyam at legfőbb kérdése a tárgyi hitelesség elérése: a kiválasztott valóságrészben 
megrögzíteni a világegészet; értelmes szemlélettel m egragadni a valóság „különös lényegét” .
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C audw ell az alkotói folyam at term észetét szubjektív aspektusban értelm ezi. „A  költészet 
illúziója a külső valóságnak ab b an  a darab jában  rejlik , amelyhez az emóció ta p a d  -  költemé
nyekben a jelentéshez, regényekben a történéshez . . .  A művészet tehát affektiv kísérletezés 
a külső valóság kiszemelt darab jaival. . . .A m űvészet valóságdarabja és a tudom ány  valóság
d a rab ja  közö tt az a különbség, hogy a tudom ányt csak az érdekli, milyen viszony van a való
ságból k iem elt darab  és a világ között, a m űvészetet ellenben a genotípus és a valóságból 
kiszem elt d a ra b  közötti viszony érdekli, s ezért m it sem  törődik a rész m ögött álló teljes világ
gal.” Jó zse f A ttila esztétikája viszont épp ez u tóbb iv a l „törődik” ; m aradandóságának  ez a 
titka. A m űvészi személyiségben genotípust, a költészetben illúziós álom m unkát, az alkotói 
állásfoglalásban a genotípus önkifejezését látó művészetbölcselet nem  a freudista esztétika 
m arxista m eghaladása, hanem  „m élylélektani” kiegészítése az „osztálypszichológiai” 
önkifejezésnek. József A ttila esztétikájában ilyen törekvésnek nincs nyom a. Világképének 
1932 u tá n i átrendeződése, időleges kudarcaival együ tt: csak azt eredm ényezte, hogy elmélyült 
a tá rsada lom  és az egyéniség ellentm ondásainak értelm ezésében.

T A K Á T S  G Y U L A

Sokarcú népiség vagy sokarcú szocializmus ?

A K ritik a  M érleg rovatában  Sim on István költészetéről emlékezett meg Féja Géza. Vallo
m ását tűz hev íti elejétől végig. Befejező sorai u tán  a fo lyóirat Állásfoglalás rov a táb an  M artinkó 
A ndrás m in d já rt válaszolt is, mégpedig erősen elm életi és alaposan körültekintő  stílusban. 
O kosan te tte  a  K ritika, hogy így egymás m ellett hozta  a két írást. Ugyanis a kettő  úgy egészíti 
ki egym ást, hogy Simon István  költészetének m érlegelése közben a szót végül is odatereli: 
vajon n ap ja in k b an  milyen legyen, vagy milyen lehet a nagy  költészet. Végül ki nem  m ondottan 
« d a , hogy akkor, melyik a nagy költészet?

Féja, -  igaza  van M ártinkénak  -  a népi csoport, vagy  fokozat, úgyis m o n dhatnánk  „m eg
szorítás”  alkalm azásával m ér. M artinkó viszont ennek a népi kategóriának történelm i 
elemzése so rán  odajut, hogy „ a  m ai irodalm i alko tásra , vagy életm űre ne alkalm azzuk a 
»népi« je lző t, m ondjuk róla -  ha az az igazság - ,  hogy szocialista” .

És i t t  v an  épp a bökkenő ! A népire az idő fo lyam án valóban annyi politikai és elsősorban 
irodalom tö rténeti külső szín és belső tartalm i jegy rak ó d o tt m ár, hogy em ber legyen, aki egy
szerű h asznála tával is nem  vet szelet. H a meg tüzesen szól, m int Féja szokott, nem  a ra t végül 
is v ih a rt e nép i kategória használatával. M ert valljuk  be elég bizonytalan irodalom történeti 
értelm ezésben, hogy m it is fed pontosan m ondjuk „ a  történelm i m últú népiség”  fogalm a? -  És 
a szocialista kategória? -  V ajon  pontosabban kö rü lhatáro lt-e?  Nem épp oly tág-e ez is, m int a 
népi? És am in t M artinkó cikkéből is kitűnik, nem  ép p  oly sokarcú-e, m int a sokarcú népiség 
fogalm a ez a kategória is? . . . így  aztán  ott vagyunk e két egymás m elletti cikkel, hogy am it 
.az egyik m ond, de nem  ta r t szükségesnek m egm agyarázni, azt elemzi és boncolja ugyan a 
másik, de úgy, hogy am it nem  m ondott például F éja , az t kimondja M artinkó , de a maga 
értelm ezésével. M agyarázata h iggadt logikával m egy végig a vallomás hevén, de m aga is 
m egvallja, hogy értelmezése akkor helytálló, h a jó i sejti m it akart m ondani Féja. Világos, hogy 
e két m érce alá most is, m ajdan  is, m inden alájafér.

H ogy m ié rt szólok hozzá a kérdéshez? M eg kell m ondanom  azért, m ert úgy érzem , hogy 
nem kívül, -  ahogyan sokan gondolják - ,  de a két kör egymást metsző olyan pon tján  állok 
talán, hogy elfogultsággal alig vádolhatnak, ha  néhány  szót ejtek erről. Ezt bizonyítja  ta lán  az 
is, hogy Sim on István Gyümölcsoltójáról „Jeg y ze te t”  írtam  a K ortárs m ég 1964. évi 9. 
szám ában. H ogy rövid lehessek, kérem , vessék össze ezt az írásom at Féja vallom ásával. H a sor- 
raveszik, b á r  szinte lépésről-lépésre m indenütt u gyanazon  bokrokban kerestük a virágot, 
mégis a  ke ttő  között lényeges a különbség. Én azt m o n d tam  „m ár nem  is népi ez a líra, de a 
fo rradalom  és a nép új helyzetének hangja” . K ulcsként a  „M odern családi k ö rt” em lítettem , 
m int nóvum ot. M int az összességet kifejező egyik je llem ző verset, amely mégis a  Petőfi-A rany
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'lírai családi közösségig u tal. Ilyen vetületben néztem  Sim on Gyümölcsoltóját és épp ezért 
hagytam  el m indenünnen következetesen költészetének értékelésében a népi k ité te lt, m int 
értékm érőt. E versét is, m int „ lírai grafikát” em lítettem . Költészetének m ércéjeként más 
jegyeket soroltam fel. -  M iért?  -  M ert, m int értékm érő fogalm at nemcsak Sim on esetében, 
de egész líránk értékelésében a népit legjobb esetekben félrevezetőnek, gyakran kiközösítőnek 
és csaknem m indig leszűkítőnek, zavart keltőnek ta rto m  és tarto ttam  régebben is, épp iro
dalom történeti távlatban. Se m in t tételt, se pedig alkalm azásának lehetőségét nem  látom  vilá
gosan. Legfeljebb érzem igazságait. De ezek m ajdnem  m inden  esetben azonosak, ha  jobban  
megnézem, az általános em beri és esztétikai, etikai igazságokkal. H a most n e tán  egy vita  épp 
e két írásból k ipattanva közelebb vinne e kérdés nagyon széles útjának m egvilágításához, 
nyereség lenne. M ert világos, hogyha a népire gondolok, akkor nem állhatok meg 1930-nál. 
T öbb lépcsőn á t végül is Pázm ányig és a prédikátorok szószékéig jutok. És itt vagyunk m áris a 
Féja em lítette hagyom ány és klasszikusok kérdésénél. A népin  belül a hagyom ány „érvényesü
lésénél” . Klasszikusaink „h a tásán á l” . „A  népnek szellemi örökségénél” , am ely az 1930-as 
népi írók közvetítése nélkül h a to tt volna Simon István ra  -  m ondja Féja. De m indez egész 
költészetünkre áll? K ire a klasszikusaink művei, kire meg a szokás és szájhagyom ány volt 
nagyobb hatással. A legnagyobbakra m indkettő együtt h a to tt. Simonnál is. V ilágosan le is 
írta . Ez az igazi közös „ Ju ss” . Ez jelentette és je len ti m a is költőnél az örökséget, az igazi 
„fö ldet” . Én hozzátenném  a m egm űveltet, a k u ltú rá lta t, am ely nálunk P annóniában  a kelták
tó l a róm aiakon á t a szocializmusig m utatja arcát. K inek-kinek természetesen a m aga saját 
világával és stílusával jelenik meg ez generációkon át. A paraszti juss fogalma így lényegül át, 
de hányadik áttétellel és hányadik  áttétel hangján szól a közösséghez? Ez az erő hol itt, hol 
o tt villan fel az egész közösségben. M ás és más környezetével és akusztikájával. Ez a lehetőség 
az  új és nagy költészet titka. H ogy mennyi egyéni színnel, m ekkora műveltséggel és szerencsé
vel jelenik meg az a költő, aki m indig a népé lesz. E lőbb, vagy utóbb divatok és stílusok 
ellenére is. A népi irodalom nak fogalma viszont olyan, hogy m indenki a m aga kedvére hasz
nálja és értelmezi. K utató i ráadásu l gyakran a m űveken keresztül csak elméleteik m agyaráza
tával törődnek és kikerülik a m ű lényegét. Mellékes körülm ényekre utalva, hol emelik, hol 
meg leszállítják az előttük oly tisztán álló életm űvet. V igyázni kell, m ert odaju thatunk , hogy 
kritikánk előtt egy m ű nem  önm agáért, hanem  egy tétel jelenlétéért, vagy h iányáért lesz 
értékes, vagy gyenge. Így jö n  előtérbe az időben visszafelé való magyarázkodás, vagy a jöven 
dőnek való jóslás . . . Így vagyunk nemcsak a „népi író ” , de az ún. „polgári hum anisták” 
és több más, csoportosítást könnyítő kategóriával is. Vessük el ezeket az osztályozó „ketrece
ket” és „skatulyákat” , melyekbe azt hiszem irodalom történeti és módszertani megfontolásból 
sem előnyös költőket és m űveket zárni. Esszéink elsősorban a műveket elemezzék és belső érté
keik feltárásával adják meg a helyüket és a rangjukat. P éldát adhatnánk  erre m ár a készülő 
új m agyar irodalom  k ö te téb en . . .  Azért m ondom  ezt, m ert nem  akarom , hogy — e példán 
keresztül is -  a költőket egy így is, úgy is m agyarázható  és bővíthető kategória értelm ezés 
szerint, egyszer hol ebbe, m áskor hol abba a skatulyába csúsztathassuk át. E zért nem  emlí
te ttem  népi költőnek Sim on Istvánt. Ám m egem lítettem , hogy a Gyümölcsoltó értékei mai 
líránknak csak egyik szárnya, s ott áll mellette a másik szárny, igen sokszínű és sokrétű világá
val Benjámintól Juhászon  á t Fodor Andrásig. És forgassuk bárhogy is, az alap m indenü tt a 
nép, amely m int a népdal, úgy á rad t szét a községekből és a pusztákról az iparte lepekre és 
városokra . . .  És világos, hogy m a m ár más és más fo rm ában  és módosulva hordozza és őrzi, 
de a közös kincset . . . H a pedig megjelent, a költői m űvet, m int egy világot, úgy m érjük le azt. 
Tömegével, form ájával és saját pályáján. Vonzásukkal önm aguk és az egyetemesség viszony
latában .

„ Tagadom ugyanis, hogy a nép nyelne volna a nyelvnek egyetlen Ssi forrása; tagadom azért, mert itt 
buzog körülöttünk a másik ősi forrás; az egész müveit Európa. . . Merítek hát abból is, merítünk mind
annyian, mert ez ősi jogunk. Eleink is így tettek és rossz tréfa az a tanítás, hogy a magyar nyelvnek 
csak 1685-ig volt szabad fogalmakat és frázisokat idegenből venni által, de 1686. január 1-től fogva 
az meg van tiltva.”

PAPP D ÁN IEL
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Dokumentum

L U K Á C S  G Y Ö R G Y

M ai szocialista realizmus

E  tanulmány a Neue Rundschau című, Frankfurt am Main-ban megje
lenő folyóirat hasábjain látott először napvilágot, az 1964. év őszén, a 
harmadik számban. Azóta már több más folyóirat is átvette. Lapunk szer
kesztősége ugyancsak szükségesnek tartja, hogy olvasói a tanulmányt meg
ismerjék, azért e rovatunkban közöljük, mint fontos dokumentumot.

1

A novella és a regény esztétikai viszonyát m ár gyakran  tették vizsgálat tárgyává. T ö rté
nelm i kapcsolatukról, az irodalm i fejlődés folyam án adódó kölcsönhatásaikról azonban 
sokkal r itk á b b a n  esett szó. Pedig ez fölöttébb érdekes és tanulságos problém a, am ely éppen 
a m ai he lyzetben  különösen sokatm ondó. Á rra a gyakran megfigyelhető tényre gondolok, 
hogy a novella  vagy a valóság nagy epikai és d rám ai form ákban való m eghódításának elő
hírnökeként lép  fel, vagy pedig egy korszak végén, m in t utóvéd és végkicsengés; tehát vagy 
olyan időszakban  jelentkezik, am ikor a m indenkori társadalm i világ költőileg egyetemes 
m eghódítására  még nem kerülhet sor, vagy o lyanban , am ikor erre már nincs lehetőség.

Boccaccio és az olasz novella ilyen szemszögből nézve a m odern polgári regény elődjének 
tűnik: o lyan  korszakban ábrázolja a  világot, am elyben a polgári életform ák m inden téren 
győzelmesen haladnak  előre és az élet legkülönbözőbb területein egyre inkább  elpusztítják 
és a sa já tjukkal helyettesítik a középkori form ákat, am ely korszakban azonban  a tárgyak, 
az em beri kapcsolatok és m agatartási módok to talitása még nem fejlődhetett ki. Másrész
ről M aup assan t novellái annak a világnak hattyúdala ikén t tűnhetnek, m elynek megszületését 
Balzac és S tendha l, rendkívül problem atikus beteljesedését pedig F laubert és Zola ábrázolta.

Ilyen tö rténelm i kapcsolat csak m űfaji sajátságok a lap ján  jöhet létre. A tárgyak  to talitására, 
m int a regény  extenzív egyetemességének legjellegzetesebb vonására m ár u ta ltu n k ; a drám ai 
to talitásnak m ás a tartalm a és más a szerkezete, azonban  m indkettő az áb rázo lt élet átfogó 
teljességére irányu l. A novella azonban  az egyedi esetből indu l ki és -  a m egform álás im m a
nens ex tenzitásában  -  meg is m arad  m ellette. A novella nem  lép fel azzal az igénnyel, hogy 
a tá rsadalm i valóság egészét ábrázolja, s azt sem tűzi ki célul, hogy teljességét egy alapvető 
és időszerű problém a szemszögéből tá rja  fel. Igazsága azon alapszik, hogy egy -  többnyire 
extrém  -  egyedi eset egy bizonyos társadalom ban m eghatározott fejlődési fokon lehetséges 
és puszta lehetősége jellem ző a rra  a társadalom ra. Ezért le tud  m ondani az embereknek, 
kapcsolataiknak és azoknak a helyzeteknek a társadalm i geneziséről, am elyekben az emberek 
cselekszenek. E zért nincsen szüksége a közvetítőkre ahhoz, hogy a szereplőket mozgásba 
hozza és le tu d  m ondani konkrét perspektívákról is. A novellának ez a sajátossága Boccac- 
ciótól Csehovig természetesen vég nélküli belső változatossággal valósulhat meg, egyben 
azonban ez a sajátosság teszi lehetővé, hogy történeti szempontból m ind  a nagy formák 
előfutáraként, m ind pedig utóvédjeként léphet fel, s egyaránt lehet m űvészi képviselője 
annak, hogy a  teljesség még nem vagy már nem ábrázolható.

Ebben a  dolgozatunkban term észetesen nem  törekszünk ennek a történelm i dialektikának 
ha csak m ég oly sejtető kifejtésére sem. De hogy ne adjunk alkalm at félreértésekre, meg 
kell m o n danunk , hogy az itt vázolt és a későbbi elmélkedések szám ára oly fontos ,,m ár-
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nem ” és „m ég-nem ” a lternatíva  semmiképpen sem m eríti ki a regény és a novella tö rté
nelmi összefüggéseit. M ég nagyon sok más viszonylat is létezik, amelyekkel ez alkalom m al 
nem  foglalkozhatunk. Csak u talunk  Gottfried K ellerre, hogy az itt lehetséges összefüggések 
sokféleségét érzékeltessük. A Zöld Henriknek, hogy regény-totalitás form ájában kibontakoz- 
hassék, el kellett hagynia a fiatal Keller Svájcát. A Seldwylai emberek m int ciklus, egym ás
tól élesen eltérően és egym ást kiegészítve, egy ilyen, regényszerűen nem  ábrázolható  to ta 
litásnak a perspektíváját nyújtja . És a kapitalistává vált haza, Kellernek az em berről való ví
ziója szerint, nem  adhat gazdag és könnyűszerrel tagolt to talitást, míg a Sinngedicht-nek, m int 
keret-elbeszélésnek egymással polemizáló novellái, meg tud ják  rajzolni egy igazi szerelemig 
érlelődő em berpár fejlődésének fel és alá vezető ú tjá t, a m ellette és ellene szóló érveket, 
am ire a Keller szám ára hozzáférhető világ közvetlen élm ényanyaga egységes regény for
m ájában  nem lett volna alkalm as. I t t  tehát a „m ég-nem ” és „m ár-nem ” egyszeri össze
fonódásáról van szó, am ely ugyan nem  érvényteleníti gyökeresen a regénynek és a novellá
nak fent jelzett történelm i kapcsolatait, de amelyek közé semmi esetre sem sorolható be 
közvetlenül. Az irodalom történet egyébként még nagyon sok egészen más kölcsönhatásról 
is tud, ezekre azonban itt nem  térhetünk ki részletesen.

Ezzel a fenntartással a jelenkor és a közelmúlt epikájáról elm ondhatjuk, hogy valódi 
em beri helytállás ábrázolására törekvő kísérleteiben gyakran vonul vissza a regénytől a novel
lához. O lyan mesterm űvekre utalok, m int am ilyen C onrad  Taifun-ja, vagy Árnyékvonal-ja , 
vagy pedig Hem ingway A z öreg halász és a tenger-e. A visszavonulás m ár abban  is meg
m utatkozik, hogy a regény társadalm i alapja, társadalm i környezete eltűnik, és a központi 
alakoknak egy pusztán term észeti eseménnyel szem ben kell helytállniuk. Ezeknek a m agá
nyos, csak sajátm agukra u ta lt hősöknek a term észettel, esetleg viharral vagy szélcsenddel 
vívott párbaja, végződhet az em ber győzelmével is, m in t C onrádnál; de a novella lényeges 
ta rta lm a  akkor is az em beri helytállás m arad, ha a tö rténet -  m int Hem ingwaynél, vereség
gel is ér véget. E novellákat összehasonlítva az em lített írók regényeivel, a kontraszt élesen 
szem betűnő; a regényekben a társadalm i összefüggések elnyelik, felőrlik, összetörik és m eg
ham isítják az em bert. Ezen a talajon, úgy látszik, nem  található  hatásos ellenerő, még olyan 
sem, am elyre tragikus bukás vár. M inthogy pedig jelentős írók semmiképpen sem m ond
hatnak  le minden em beri integritásról és belső nagyságról, ezért keletkezik náluk, m in t
egy az em ber m egm entéséért folyó hátvédküzdelem ben, a novellának ez a fajtája.

A haladás erői ma a szovjet irodalom ban is -  a líra  m ellett -  a novella körül töm örülnek. 
Szolzsenyicin bizonyára nem  az egyetlen, de mégis ő az, akinek tudom ásunk szerint sikerült 
a  sztálini hagyom ány ideológiai védőfalait valóban á ttö rn ie . Az alábbi fejtegetésekkel azt 
akarjuk  m egm utatni, hogy az ő esetében -  m int az azonos törekvésűeknél is -  kezdetről, 
az új valóság első körültapintásáról van szó, és nem , m int az em lített jelentős polgári el
beszélők esetében, egy korszak lezárásáról.

2

A szocialista realizmus m ai központi problém ája a  sztálini korszak kritikai feldolgozása. 
Ez természetesen az egész szocialista ideológia fő fe ladata  is. Ebben a dolgozatban kizárólag 
az irodalom  területére szorítkozom. Amennyiben a szocialista realizmus, am ely a sztálini 
korszak következményeképpen még a szocialista országokban is időnként megvetés tárgyává 
vált, ismét el akarja érni az t a színvonalat, am elyet a húszas években elfoglalt, akkor ismét 
u ta t és módot kell találn ia ahhoz, hogy a jelenkor em berét reálisan ábrázolja. Ezt az u ta t 
azonban  csak úgy lehet végigjárni, ha az író a valósághoz hűen ábrázolja a sztálini év
tizedeket, m inden em bertelenségükkel együtt. A szektás bürokraták  ez ellen azt a kifogást 
emelik, hogy ne vájkáljunk a m últban, hanem  csak a je len t ábrázoljuk. Ami elm últ, az 
m ár a m últé, m ár teljesen le van győzve és eltűnt a m ából. Ez az állítás nemcsak hogy nem  
igaz -  hogy elhangozhatott, a még ma is nagyon befolyásos sztálini kultúrbürokrácia je len 
létét m utatja  - ,  hanem  egyúttal teljesen értelm etlen is.

Am ikor Balzac vagy S tendhal a restauráció korszakát ábrázolták, tudták , hogy olyan 
em bereket ábrázolnak, akiket többségükben a forradalom , a Therm idor és következm énye, 
a  császárság form ált meg. Ju lien  Soréi vagy G oriot apó csupán árnyékok és vázak lennének,
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ha csak a restaurációban való létezésüket, és nem  sorsukat, fejlődésüket, m últjukat ábrázol
ták volna. U gyanez a helyzet az irodalom ban  a szocialista realizmus fellendülésének kor
szakát illetően. Solohov, A. Tolsztoj, a fiatal Fagyejev és mások főalakjai a cári Orosz
országból szárm aznak; senki sem tu d n á  m egérteni a po lgárháborúban tanúsíto tt viselkedésü
ket, ha n em  élhetné át velük, m iként ju to tta k  el a háború  előtti korszakból az im perialista 
háború  esem ényein, a forradalom  hónap ja in  keresztül oda, ahol éppen vannak  és -  főként -  
senki sem tu d n á  felfogni, hogyan állnak voltaképpen.

A szocializm us mai életében csak kevés olyan em ber vesz aktívan részt, aki valam iképpen 
nem  élte vo lna á t a sztálini korszakot, akinek m ai szellemi, morális és politikai arcu latát 
nem  ennek a  kornak az élményei form álták. „A  n ép ” , amely a „személyi kultusz”  túlzásaitól 
„é rin te tlenü l”  szocialista m ódon fejlődött és a szocializmust felépítette, még csak hazug 
vágyálom nak sem jó , éppen azok, akik ezt h irdetik  és ezzel operálnak, saját tapasztalataik
ból tud ják  a  legjobban, hogy a sztálini u ralm i rendszer teljesen á th a to tta  a  m indennapi 
életet, úgy hogy kihatásai legfeljebb a távoli falvakban nem  voltak erősen érezhetők. így 
m egfogalm azva ez általánosságnak h a t. Az egyes em berek reakciói azonban az állásfoglalások 
végtelennek tűnő  változatait m utatják . Sok nyugati ideológus alternatívája -  m in t például 
„M olotov vagy  Koestler” -  csak á rnyala tokban  rúgaszkodik el jobban  a valóságtól és osto
bább, m in t a fent jellem ezett bürokratikus felfogás.

H a tényleg ez válnék az irodalom  m ércéjévé, akkor a sztálini korszak „illusztráló  irodal
m ának” egyenesvonalú folytatásával lenne dolgunk. Ez a jelenkor durva m anipulációja, 
volt: nem  a  m últnak  és valódi em beri cselekedeteinek, reális célkitűzéseinek dialektikájából 
keletkezett, han em  tarta lm át és form áját m indenkor az apparátus m indenkori határozatai 
szabták m eg. M inthogy az „illusztráló irodalom ” nem  a való életből sarjadt, hanem  ha tá 
rozatoknak a kom m entálásából keletkezett, az ehhez megszerkesztett báboknak nem  kellett 
hogy legyen és nem  is lehetett m últjuk, m in t az igazi embereknek. Ehelyett csak „káder
lapjaik” (personality  tests) voltak, am elyeket aszerint töltöttek ki, hogy „pozitív  hősnek” 
vagy pedig  „kártevőknek” akarták  feltün tetn i őket.

A m últ d u rv a  m anipulációi csak egy részét képezik az „illusztráló irodalom ” m űveiben 
m utatkozó alakok, helyzetek, sorsok, perspektívák stb. általános durva m anipulációjának. 
Ezért a fen t vázolt értelm etlen irányvonal csak a sztálini-zsdánovi irodalom politika vonalá
nak „ időszerű” következetes folytatása, a szocialista realizmus m egújulásának újonnan  ki
agyalt ak ad á ly a : azt akarja m eggátolni, hogy ez visszanyerje azt a képességét, amellyel 
egy olyan korszak igazi típusait áb rázo lhatná, akik saját egyéniségüktől és életú tjuk  szükség- 
szerűsége révén  egyéni módon foglalnak állást koruk kis és nagy problém áival kapcsolatban. 
Hogy egyéniségük végeredm ényben társadalm ilag-történelm ileg m eghatározott, ez éppen a  
m últ-jelen perspektívájának vonatkozásában ju t  leginkább kifejezésre. Az em bernek és a  
tá rsadalom nak az ember személyiségén belül megvalósuló viszonyát a legkonkrétabban 
éppen az hozza felszínre, ha az író a m a em bereit az á lta la  átélt m últból növeszti ki művészi 
módon. U gyan is a -  történelm i értelem ben -  azonos m últ m inden em ber életében más 
és más a lako t ölt: ugyanazokat az esem ényeket a különböző szárm azású, különböző helyzet
ben levő, különböző képzettségű, különböző korú stb. emberek más és m ásképpen élik át. 
De még ug y an an n ak  az eseménynek az em berekre gyakorolt kihatásai is rendkívüli m ódon 
különbözőek; a  személyes közvetítési m om entum ok közelsége vagy távolsága, központisága 
vagy periféritása, még a durva véletlenek is, további m ozgásteret biztosítanak a  variációk
nak. És lelkileg ilyen eseményekkel szem ben való jában  egyetlen em ber sem passzív. Á llan
dóan a lternatívákkal találja szem ben m agát, az ezekre adandó válaszok a helytállástól az 
okos vagy ostoba, helyes vagy helytelen kom promisszumokon keresztül az összeomlásig, a 
kapitulációig vezethetnek.

De sohasem  csupán egyszeri történésekről és reagálásokról van szó, hanem  láncolatairó l; 
és a korább i reagálás m inden esetben a későbbinek nem  lényegtelen m om entum a. A m últ 
felfedezése nélkül tehát nem lehetséges a jelenkor felfedezése sem. Szolzsenyicin „ Iv án  Gye- 
nyiszovics egy n a p ja ” c. műve a szocialista jelenkor eme irodalm i m agáratalálásának  jelentős 
nyitánya.

Ebben nem  -  vagy legalábbis nem  elsősorban -  a sztálini korszak borzalm ainak, a kon
centrációs tábo rok  stb. leleplezése a döntő. Ez a nyugati irodalom ban m ár régen m egvolt.
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Ezenkívül ezek a borzalmak, am ióta  a X X . kongresszus a sztálini korszak kritiká já t napi
rendjére tűzte, m indenekelőtt a szocialista országokban, elveszítették kezdeti sokkhatásukat. 
Szolzsenyicin tette abban áll, hogy egy tetszés szerinti tábor egyetlen esem énytelen napját 
a még le nem  küzdött, író á lta l még fel nem  dolgozott m últ irodalm i jelképévé emelte. A 
m űvészien, szürke alapon szürke színnel ábrázolt részletet -  noha m aga a táborok  a sztálini 
korszak legszélsőségesebb kiéleződése -  az író a Sztálin a la tti hétköznapi élet szim bólum ává 
tette. Ez éppen a költői kérdésfelvetés révén sikerült neki: M ilyen követelm ényeket állíto tt ez a  
korszak az em berek elé? K i bizonyult em bernek? K i óvta meg em beri m éltóságát és integ
ritását?  K i -  és hogyan -  á llta  meg a helyét? K inél m arad t meg em beri szubsztancia? Hol 
ferdítették  el, törték meg és sem m isítették meg ezt? A közvetlen tábori életre való szigorú 
korlátozódás lehetővé tette Szolzsenyicinnek, hogy a kérdést egészen álta lánosan  és egészen 
konkrétan  egyidőben vesse fel. Term észetesen nem  jönnek szám ításba azok az állandóan 
változó politikai-társadalm i alternatívák , amelyek elé az élet a szabadon m a ra d t embereket 
állíto tta , de a helytállás vagy összeomlás m aga ilyen m ódon olyan közvetlenül élő emberek 
konkrét létére vagy nem létére koncentrálódik, hogy ez m inden egyedi döntést egy élet
közei általánosítás és típusalkotás m agaslatára emeli.

Az egész kompozíció, részleteiről m ajd  később szólunk, ezt a célt szolgálja. A tábor hét
köznapi életének ábrázolt részlete -  hangsúlyozza a központi alak a m ű végén -  a tábor
életnek egy „ jó ” napja volt. És valóban  nem  történik ezen a napon sem m i rendkívüli, 
semmilyen különös atrocitás. Az olvasó csak a tábor megszokott rendjét és lakóinak erre 
vonatkozó tipikus reakcióit látja. E záltal a jellegzetes problém ák élesen körvonalazott alakot 
ölthetnek, és a szerző az olvasó fan táz iá jára  bízza, hogy m aga elé képzelje m iként hatnának 
még nagyobb terhek az alakokra. A kompozíció tehát csaknem aszkétikusan a lényegre 
koncentrál, és ennek az alapvető tulajdonságnak pontosan megfelel az irodalm i megvalósítás
ban észlelhető nagym értékű takarékosság. A külvilágból csak azt rajzolja m eg, am i az em
berek belső lényére való hatása m ia tt elengedhetetlen, az emberek lelkivilágából tehát csak 
azokat a reakciókat és ezeket is nagyon takarékosan - ,  amelyek közvetlenül és rögtön át
tekinthető  közvetítésekben állnak összeköttetésben em beri lényegükkel. íg y  ez a m ű  -  amely 
egyáltalán nem  indul szimbolikusan -  erős szimbolikus hatást képes k iváltani; így az ábrá
zolás érin theti a sztálini világ hétköznapjának problém áit is -  még ha közvetlenül nincs is 
semmi közük a tábor életéhez.

M ár Szolzsenyicin kom pozíciójának ez a rendkívül elvont vázlata is m egm utatja , hogy 
a m ű stilisztikailag elbeszélés, novella, és nem  -  legyen ez bárm ily rövid is -  regény, bár a 
konkrét ábrázolás lehető legnagyobb komplettségére, a típusok és sorsok kölcsönös kiegészí
tésére törekszik. Szolzsenyicin tudatosan  lem ond m indenfajta perspektíváról. A tábor életét 
tartós állapotként m utatja be, az egyes személyek büntetésének letelésére vonatkozó szór
ványos utalások nagyon határozatlanok  -  a tábor feloszlatása pedig még álm odozásokban 
sem m erül fel. A központi alakkal kapcsolatban azt hangsúlyozza, hogy a haza  közben 
nagyon m egváltozott, hogy a megszokott, régi világba való visszatérés nem  lehetséges; még 
ezzel is fokozza a tábor elzártságát. íg y  a jövőt m inden irányban  sűrű köd takarja . Csak 
hasonló -  jo b b  vagy rosszabb, de lényegileg alig különböző -  napok lá thatók  előre. Ugyan
ilyen takarékosan ábrázolja a m últa t. Az a néhány utalás, hogy egyesek hogyan kerültek 
a tábo rba , éppen tárgyilagos-lakonikus szófukarságával leplezi le a bírói és adm inisztratív, 
katonai és polgári ítéletek önkényességét. Az alapvető politikai kérdésekről, példáu l a nagy 
perekről, egyetlen szó sem esik, ezek egy sötétté vált m últban  süllyedtek el. M ég a szám
űzetés néhány  esetben em lített személyi jogtalanságát sem bírálja közvetlenül; kérlelhetetlen 
ténynek tűnik, m int a tábori létnek szükségképpen elviselt feltétele. T eh á t művészileg rend
kívül tudatosan  m indent elvág és eltávolít, ami eljövendő nagy regények vagy drám ák fel
ad a ta  lehetne és annak kellene lennie. Ebben -  azonban csak formális hasonlóság ez -  stilisz
tikailag hasonlít a korábban em lített jelentős novellákhoz. I t t  azonban nem  nagy formákból 
vonul vissza, m int ott, hanem  inkább  a hozzá méltó nagy form ák keresése közben először 
tap in tja  meg a valóságot.

A szocialista világ ma a m arxizm us reneszánszának előestjét éli, ez az újjászületés nem
csak a Sztálin által eltorzult m ódszereket van hivatva helyreállítani, hanem  m indenekelőtt 
a rra  irányu l m ajd, hogy a valóság új tényeit a valódi m arxizm us régi-új m ódszereivel adekvát
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m ódon  rag ad ja  meg. Az iro d a lo m b an  a szocialista realizm ussal hasonló a helyzet. Annak 
fo ly ta tása , am it a sztálini korszaknak  szocialista realizm usként dicsértek és tüntettek ki, 
rem én y te len  lenne. Én azonban  a z t hiszem, hogy azok is tévednek, akik a szocialista rea 
lizm usnak  korai temetést a k a rn ak  rendezni, am ikor m indazt, am i N yugat-E urópában az 
expresszionizm us és futurizm us ó ta  keletkezett, realizm usnak nevezik el és a „szocialista” 
je lz ő t e ltün te tik . H a a szocialista irodalom  ismét m agára  eszmél, ha m egint művészi felelősség- 
tu d a to t érez jelenkorának nagy  problém ái iránt, ha ta lm as erők szabadulhatnak fel, amelyek 
egy időszerű  szocialista irodalom  irányában  hatnak . E bben  az átalakulási és m egújhodási 
fo ly am atb an  a sztálini korszak szocialista realizm usához képest nagyon erős irányváltozást 
je len t, Szolzsenyicin elbeszélése határkövet jelent m ajd  a jövőbe vezető úton.

Egy irodalm i tavasz ilyen első fecskéi persze tö rténetileg  m int egy m egújulás előhírnökei 
is, fontossá válhatnak, anélkül azonban , hogy m űvészileg különösen értékesek lennének. 
Ezt p é ld ázzák  Lillo és u tán a  D id ero t, a polgári d rám a  első felfedezői. M indazonáltal Szol
zsenyicin  történelm i helyzete m égiscsak más. Amikor D idero t a társadalm i viszonyokat elmé
letileg a dram aturgiai érdeklődés középpontjába á llíto tta , akkor ezzel egy nagyon fontos 
tém ak ö rt hódíto tt meg a trag éd iák  szám ára: felfedezői szerepét nem  kisebbíti, csupán egy 
tem a tik a  elvont felismerésére korlátozza az a körülm ény, hogy drám ái középszerűek. Szol
zsenyicin  azonban nem m int tém ak ö rt hódította m eg az irodalom  szám ára a koncentrációs 
táb o ro k  életét. Ellenkezőleg, ábrázolásm ódja, am ely a sztálini korszak hétköznapi életére 
és em beri alternatíváira irán y u l, a helytállás és a k u d arc  em beri p roblém áiban m utatja  
m eg az ú jon n an  m eghódított te rü le te t: a koncentrációs tábo r, m int a sztálini hétköznapok 
szim bó lum a, a jövő szám ára ép p en  m agát a tábori élet ábrázolását teszi puszta epizóddá 
a  m ost jelentkező új irodalom  egyetemességében, egy olyan egyetemesség epizódjává, amely
ben m in d en t, ami a jelen egyéni és társadalm i gyakorla ta  szem pontjából jelentős, m int 
an n a k  elengedhetetlen előzm ényét kell ábrázolni.

3

Iv á n  Gyenyiszovicsnak ezt az egy napját az olvasók a  sztálini korszak szim bólum ának 
érezték . Szolzsenyicin ábrázolási m ódjában  azonban a szim bolizm usnak még a nyom át sem 
le lhetjük  fel. Az élet igazi, valósághoz hű részletét ad ja , am elyben egyetlen egy m ozzanat 
sem  n y o m u l előtérbe, hogy hangsúlyos -  kihangsúlyozott -  jelentőséget nyerjen, hogy szim
bolikusan hasson. Természetesen ebben  a részletben az em berek m illióinak tipikus sorsa, 
tipikus m agata rtása  is bennfoglaltatik . Szolzsenyicin e szerény természethűségnek semmi köze 
sincs sem  közvetlen, sem technikailag  raffináltan közvetített naturalizm ushoz. A realizmusról, 
m indenekelő tt a szocialista realizm usró l jelenleg folyó viták nem  utolsósorban éppen 
azé rt h ag y ják  figyelmen kívül a  v a lód i alapvető kérdést, m ert szem elől tévesztik a realizmus 
és n a tu ra lizm u s ellentétét. A sz tá lin i korszak „illusztráló irodalm ában” a realizm us helyébe 
egy k incstári naturalizm us lép e tt, egy ugyanilyen k incstári, úgynevezett forradalm i rom an
tikával társítva. E lvontan-elm életileg persze a harm incas években is szem beállították a 
n a tu ra lizm u st a realizmust. D e csak elvontan és ezt az elvontságot csakis az „illusztráló 
iro d a lo m ” -m al szembeni oppozíció konkrétizálhatta, m in thogy az irodalom  m anipulációja 
a  gy ak o rla tb an  minden nem  előírásszerű tén y t-é s  csakis a z t-n a tu ra lizm u sk én t kárhoztatott. 
A natu ra lizm uson  ennek a gyakorla tnak  megfelelően csak akkor lehetett felülemelkedni, am ikor 
az író  ábrázolásának tárgyául k izáró lag  olyan tém ákat választott, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve azokat a határozatokat igazolták, am elyeknek irodalm i illusztrálására az illető 
írásm űnek  el kellett készülnie. A típusalkotás ezáltal p usz tán  egy politikai kategóriává vált. 
F üggetlenü l az alakok saját d ialektikájátó l és em beri m ivoltuktól, a típusalkotásnak egy 
pozitív  vagy  negatív értékelés je le n t meg m agatartási m ódozatairól, amelyek az illető ha tá 
ro za t keresztülvitelét e lőm ozdíto tták  vagy gátolták. Ilyen  m ódon a történet és az alakok 
rendk ívü l konstruáltak lettek, am elyeknek azonban mégis naturalistáknak  kellett m aradniok, 
mivel ez t az ábrázolási m ódot ép p en  az jellemezte, hogy a részletek sem egymással, sem 
pedig  a  cselekvő emberekkel, sorsukkal stb. szükségképpen nincsenek szerves kapcsolatban. 
H a lv án y ak , elvontak, vagy ped ig  túlságosan konkrétek m aradnak  az egyes írók sajátosságá
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nak megfelelően, azonban sohasem  illeszkednek össze szerves egésszé az alakform áló anyag
gal, m inthogy elv. ől kívülről viszik őket be abba. Em lékeztetek itt azokra a skolasztikus 
vitákra, hogy m ennyiben lehetnek egy pozitív hősnek negatív  tulajdonságai is, vagy legye
nek-e egyáltalában? Emögött an n ak  a ténynek a tagadása rejlik, hogy az irodalom ban 
a konkrét, a különös em ber az elsődleges, az alkotás kiindulási és végső pontja. I t t  tetszés 
szerint lehet és kell is m an ipu láln i az emberekkel és a sorsokkal.

H a m árm ost, sokak kívánságának megfelelően m odern, nyugati ábrázolási módok váltanák  
fel az elavult szocialista realizm ust, akkor á lta lában  m indkét táborban  figyelmen kívül 
hagynák a m odern irodalom  uralkodó áram latainak  n atu ra lista  alapjellegét. K ülönböző 
összefüggésekben ismételten felhívtam  a figyelmet a rra , hogy a különféle izmusok, am elyek 
annak idején felváltották a tu lajdonképpeni naturalizm ust, éppen a naturalizm usnak ehhez 
a belső össze-nem-kötöttségéhez, kompozícióbeli inkoherenciájához, a lényeg és a m eg
jelenés közvetlen egységének széteséséhez nem nyúltak hozzá. A naturalista  eljáráson való 
felülemelkedés, éspedig a közvetlen megfigyelésen való m egállásnak a legyőzése és egy
oldalúan objektív vagy egyoldalúan szubjektív projekciókkal való helyettesítése, a n a tu ra 
lizm usnak ezt az alapvető p rob lém áját, lényegét tekintve, egyáltalán nem  érinti. ( I tt az 
általános irodalm i gyakorlatról van  szó, nem  pedig kivételes tehetségeknek a teljesítm ényéről.) 
G erhart H aup tm ann  a Takácsok-ban vagy a B undá-ban nem  naturalista  a szó esztétikai 
értelm ében, míg az expresszionisták, szürrealisták stb. nagy  tömege sohasem győzte le a 
naturalizm ust. Ezért ebből a szemszögből nézve könnyen érthető , hogy a sztálini korszak 
szocialista realizm usa ellenzékének nagy része m iért éppen a  m odern irodalom ban keres és 
vél m enedéket találni. M ert ez az átm enet az íróknak a társadalm i valósághoz való viszonyuk
nak átalakulása nélkül, n a tu ra lis ta  alapbeállítottságukon való túlhaladásuk, a nagy idő
szerű kérdések átélése és átgondolása nélkül, egy tisztán szubjektív spontaneitás síkján m eg
történhet. Ebben az esetben nincs is szükség az „illusztráló irodalom m al” való szakításra; 
m ár a harm incas években ak ad tak  olyan „vonalas” iparosítási regények, amelyek az expresz- 
szionizmus, a „neue Sachlichkeit” , a montázsmódszer stb. m inden vívm ányát alkalm azták , 
de csakis ebben a külső technikában  különböztek az akkori kincstári termelés átlagától. 
M a is m utatkoznak előjelei an n ak , hogy ez m egism étlődhet. I t t  azonban meg kell jegyezni, 
hogy egy tisztán szubjektív a lap o n  való tagadás még m indig  nem  jelenti a kincstári igen 
eszmei és művészi legyőzését.

Szolzsenyicin elbeszélése éles ellentétben áll a naturalizm us m inden irányzatával. M ár 
szóltunk ábrázolásm ódjának rendkívüli takarékosságáról; ennek azonban az a következménye, 
hogy nála a részletek m inden esetben nagy jelentőségűek. M in t m inden valódi művészi alko
tásban ennek a jelentőségnek különleges árnyalata m agából az anyagnak a sajátosságából 
ered. Egy koncentrációs táb o rb an  vagyunk: m inden falat kenyér, m inden rongy, m inden 
szerszám nak használható kő- vagy fém darab az életet hosszabítja meg; ha azonban  ezeket 
valaki m unkábam enet m agával viszi, vagy valahol eldugja, ez a lebukás kockázatával, el
kobzással, sőt még sötétzárka-büntetéssel is já r . A felügyelő m inden arckifejezése és gesztusa 
azonnali specifikus reakciót követel meg, melynek helytelensége szintén komoly veszélyeket 
idézhet elő; másrészt vannak helyzetek, például néha az ételosztásnál, amelyekben a helyesen 
alkalm azott céltudatosság kettős adagot eredm ényezhet stb. Hegel a homéroszi költem ények 
epikai nagyságának egyik alap jakén t kiemeli azt a jelentőséget, melyet az evés, ivás, alvás, 
fizikai m unka stb. helyes ábrázolása ezekben játszik. A polgári életben ezek az életfunkciók 
többnyire elvesztik specifikus súlyukat és csak a legnagyobbak, m int pl. Tolsztoj, képesek 
a rra , hogy ismét m egteremtsék ezeket a bonyolult összefüggéseket. (Ilyen hasonlatok term é
szetesen csak az itt vizsgált író i problém a m egvilágítását szolgálják és sem m iképpen sem 
értékösszehasonlításként értendők).

Szolzsenyicin művében a részletek jelentőségének egészen sajátos -  az anyag sajátosságá
ból eredő -  funkciója van: érzékelteti a tábori élet lélegzetelállító szűkösségét, á llandóan  
veszélyektől fenyegetett m onotóniáját, sohasem szűnő kapilláris mozgásait, amelyek a rra  
szolgálnak, hogy megőrizzék a puszta életet. I t t  m inden részlet a megmenekülés vagy pusz
tulás a lternatívája, m inden tárgy  üdvös vagy veszedelmes események kiváltója. Ezáltal az 
egyes objektum ok m agában véve véletlen léte e lválaszthatatlanul és lá thatóan  össze van kötve 
az egyes em beri sorsok görbéivel. íg y  keletkezik a takarékosan alkalm azott eszközökből, a tá-
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bori élet sű ríte tt totalitása; ezeknek az egyszerű, szegényes tényeknek összege és rendszere 
egy em berileg  jelentős szimbolikus to talitást eredm ényez, amely az em beri élet fontos szaka
szát v ilág ítja  át.

Ezen az élet-alapon itt egy sajátos novellaform a alakul ki, melynek a polgári világ m ár emlí
te tt nagy  m odern  novelláival való párhuzam ossága és ellentmondásossága m egvilágítja m ind
kettő tö rténelm i helyzetét. Az em bernek m indkét csoportban egy hatalm as, ellenséges kör
nyezettel kell m egküzdenie; m elyet könyörtelensége és embertelensége term észeti lénynek 
lá tta t. C o n rad n á l vagy H em ingw aynél ez az ellenséges környezet valóban a term észet. (V ihar 
és szélcsend C onradnál, de még o tt is, ahol tisztára em beri sorsok hatnak , m int például 
A dal végé-ben, a megvakulással, saját biológiai természetének könyörtelenségével kell az 
öreg k ap itán y n ak  megküzdenie.) Az em beri kapcsolatok társadalm i jellege h áttérbe  szorul, 
gyakran egészen megfakul, szinte eltűnik. Az em ber a természettel m agával ta lá lja  szemben 
m agát, vele szemben kell saját erejéből fenn ta rtan ia  m agát, vagy pedig el kell pusztulnia. 
E zért fontos ebben a párb a jb an  m inden részlet, objektíve sorsdöntő, szubjektíve pedig a 
m egm enekülés vagy pusztulás a lternatíváját veti fel. M inthogy azonban  itt  az em ber és a 
term észet közvetlenül áll szem ben egymással, ezek a természeti képek hom éroszi terjedelm et 
nyerhetnek  anélkül, hogy végzetes intenzitásuk gyengülne, m inthogy éppen ezáltal kris
tályosodik ki újból és újból a cselekvő em berhez fűződő sorsszerű kapcsolat jelentős döntéssé. 
É ppen ezért fakulnak meg, sőt tűnnek el az em bereknek egymáshoz való em inens társadalm i 
kapcsolatai, éppen ezért válnak ilyen novellák egy irodalm i fejlődés végső jelenségeivé.

Az áb rázo lt totalitásnak Szolzsenyicinnél is term észetszerű vonásai vannak. Egyszerűen 
létezik, fac tum  brutum -ként, az em beri élet m ozgásaiból való lá tható  genezise nélkül, anélkül, 
hogy továbbfejlődne a társadalm i lét más form ájává. A zonban m indig és m indenkor egy 
„m ásodik  term észet” , társadalm i kom plexum . H a  hatásai egészen „term észetszerűeknek” , 
kérlelhetetleneknek, kegyetleneknek, értelm etleneknek, em berteleneknek tűnnek is, mégis 
em beri te ttek  következményei, az ellenük védekező em bernek egészen m ásképpen kell viszo
nyuln ia hozzájuk, m int a valóságos term észethez. H em ingw ay öreg halásza szinte rokonszen- 
vet és csodálato t képes érezni a hatalm as hal irán t, amelynek szívós ellenállása csaknem vesz
tét okozza. Ez itt a „m ásodik term észet” képviselővel szemben lehetetlen. Szolzsenyicin 
elkerüli ugyan  a belső ellenszegülés m inden éles kifejezését; ez azonban m inden  m egnyilat
kozásban és gesztusban, legyenek még oly rövidek is, im plicite bennfoglaltatik. M ert a term é
szetszerű fizikai életmegnyilvánulások, m int pl. fázás, éhezés stb. utóvégre az embereknek 
em berekhez való kapcsolatain keresztül következnek be. A helytállás vagy kudarc m indig 
közvetlenül társadalm i jellegű is, ha  nem  is m ondja ezt ki nyíltan, m indig az eljövendő igazi 
életre vonatkozik, egy szabad életre, szabad em berek között. Természetesen ez is tartalm azza 
a közvetlenül-fizikai megmenekülés vagy közvetlenül-fizikai bukás „term észetszerű” elemét, 
a tá rsada lm i m ozzanat azonban túlsúlyban van. M ert a természet valóban független tőlünk 
em berektől; a gyakorlati em beri tudás leigázhatja, m eghódíthatja, lényege azonban  szükség
szerűen nem  változtatható  meg. H a  a „m ásodik term észet” közvetlenül még oly természet- 
szerűnek látszik is, mégiscsak em beri kapcsolatokból keletkezett képződm ény, saját művünk. 
E zért végeredm ényben az egyetlen egészséges m agatartás vele szemben mégiscsak az, hogy 
meg ak arju k  változtatni, jav ítan i, emberivé akarjuk  tenni. A részletek igazsága is, lényegük, 
m egjelenésük, kölcsönhatásuk, összefüggéseik stb. m indig társadalm i jellegűek, ha kelet
kezésük nem  is m utatkozik meg közvetlenül társadalm ilag. Szolzsenyicin itt is aszketikusan 
tartózkodik  m indenfajta állásfoglalástól. De éppen ábrázolásm ódjának objektivitása egy 
társadalm i-em beri berendezés „term észetszerű” kegyetlensége és em bertelensége m inden 
patétikus deklam álásnál megsem m isítőbb ítéletet képes kim ondani. És ugyanígy m inden 
perspektívátó l való aszkétikus önm egtartóztatásban  mégiscsak bennefoglaltatik rejtve a 
perspektíva. M inden helytállás és m inden bukás kim ondatlanul is az em beri kapcsolatok 
eljövendő, norm ális m ódjaira u ta l; ezek -  k im ondatlanul is -  előjátékai egy em berek közötti 
eljövendő valódi életnek. E zért ez a részlet a jövőnek nem  befejezése, hanem  társadalm i elő
já ték a . (A valódi term észettel fo ly tato tt küzdelem ben is lehete tt valam i em beri-nevelő elem, 
így pl. C o n rad  Árnyékvonalé.ban , ez azonban  csupán egy egyénre korlátozódik. A Tájfunban 
a k ap itán y  helytállása, m int ezt C onrad  itt hangsúlyozza, követkem ény nélküli, érdekes epi
zód m arad .)
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Ez a tény ismét visszavezet Szolzsenyicin elbeszélésének szimbolikus hatásához: e mű 
kim ondatlanul is, sűrített előjátéka a sztálini korszakkal való eljövendő költői számvetésnek, 
amely korszakban ilyen részletek valóban a hétköznapi élet szimbólumai voltak. Előjáték ez a 
jelennek azon emberek világának ábrázolásához, akik közvetlenül vagy közvetve, aktívan 
vagy passzívan, megerősödve, vagy megtörve -  k ijárták azt az iskolát, am ely a mai életre, 
a benne folytatandó aktivitásra form álta őket. E bben áll Szolzsenyicin irodalm i helyzetének 
paradox  volta. Form anyelvének lakonizm usa, tartózkodása m inden u talástó l, mely a tábori 
élet közvetlenségén tú lm utatna, mégis az em beri-m orális központi p roblém ák körvonalait 
rajzolja m eg, amelyek nélkül a jelen  em berei objektíve lehetetlenek, szubjektíve érthetetlenek 
lennének. Az életnek ez a körülhatárolt részlete éppen ebben a sűrítetten  takarékos tartóz
kodásban válik egy eljövendő nagy irodalom  nyitányává.

Szolzsenyicin többi ismertté vált novellája nem  rendelkezik effajta szim bólum októl á thato tt 
jelleggel. De azért ugyanilyen világosan, ha lehet még világosabban ju t  kifejezésre, hogy az 
író a m últban  tapogatódzva keresi az u ta t a je len  megértéséhez. A legkevésbé vehető észre 
ez a jelenkori perspektíva a Matrjona háza c. szép novellában. I tt Szolzsenyicin egy távoleső 
falusi világot ábrázol, amelynek em bereire és életform áira a szocializmus és annak sztálini 
form ája csak nagyon elenyésző befolyást gyakorolt. A novella egy öregasszony portré já t adja, 
aki sokat élt á t és sokat szenvedett, akit gyakran m egcsaltak és m indig kizsákm ányoltak, aki
nek m ély, belső jóságát és vidám ságát semmi sem tu d ta  m egrendíteni. O lyan  em bernek a 
m intaképét látjuk itt, akinek emberiességét semmi sem tudja megtörni vagy eltorzítani. A nagy 
orosz realista hagyom ány értelm ében felfogott portré ez. Szolzsenyicinnél azonban  csak a 
hagyom ány m aga figyelhető meg, nem  pedig egy mester stilisztikai követése. A többi novel
lában  is hasonlóképpen észrevehető a legjobb orosz hagyományokhoz való kapcsolódása, 
így  az Iv an  Gyenyiszovics egy napja c. novellájának szerkezete több főalak erkölcsi hasonló
ságaira és ellentm ondásaira épül fel. Az okos, taktikusan ügyes, em beri m éltóságát soha áruba 
nem  bocsátó paraszti főalak egyrészt élesen elüt a szenvedélyes volt fregattkapitánytól, aki 
egész egzisztenciáját kockáztatja, m ert nem  képes m éltánytalanságot elviselni, másrészt egy 
ravasz brigádvezetőtől, aki ügyesen képviseli a hatóságokkal szemben m unkatársainak  érde
keit, őket azonban ugyanakkor saját -  viszonylag -  privilégizált helyzetének kiépítésére is fel
használja.

D inam ikusabb és a sztálini korszak problem atikájával sokkal szorosabb kapcsolatban van 
„A krecsetovkai állomáson” c. novella, am elynek középpontjában a válságos idő társadalm i
morális vonatkozása, az „éberség” áll. Ez a novella dialektikus kétoldalúságában m utatja  be, 
hogyan torzítja el a sztálini jelszavak ru tinnáválása az élet m inden igazi problém áját. I tt  is 
-  ismét csak tipikusan novellista m ódon -  csak egy egyszeri-individuális konfliktus létezik és 
annak közvetlen megoldása, anélkül, hogy u ta lna  a rra , hogyan hat az itt hozott döntés az 
életben, a résztvevők továbbfejlődésében m ind a m ai napig. I tt azonban az összeütközés olyan 
term észetű, hogy az álta la  előidézett feszültség nagyobb hullám okat ver, m in t am it a novella 
tulajdonképpeni kerete magábafoglal. Az „éberség” akkori a lte rnatívá ja, az „éberség” 
kényszere nemcsak ezeknek az elm últ napoknak volt égető problém ája, u tóhatásai, m int 
olyan erők, amelyek sok embernek az erkölcsi személyiségét form álták, még m a is érezhetők. 
A táborról szóló elbeszélés bátran-rezignáltan  lem ondhato tt m inden perspektíváról, m inden 
utalásról a jelenre vonatkozóan, itt azonban, a végén, tudatos, fájdalm as nyíltsággal mered 
ránk  az a kérdés: H ogyan tisztázza m agában a fiatal, lelkes tiszt ezt a kérdést?

A novellának ez a sajátossága, amely művészileg-formailag ugyanolyan jogosult, m int a 
másik típus, még fokozottabban jelenik meg Szolzsenyicin utolsó írásában , A z ügy érdekében 
c. elbeszélésében, amely a szovjet irodalom ban nagy lelkesedést és heves elu tasítást válto tt ki. 
Ebben a szerző bátran  felveszi a kesztyűt, am elyet a szektások a haladó irodalom  barátainak 
odadobtak, nevezetesen azt a követelést, hogy a töm egek építő lelkesedését a „szem élyi kultusz” 
idején is, tőle „függetlenül” kell ábrázolni.

Egy vidéki város technikum ának építéséről van szó; a régi helyiségek nem  elegendőek, nem  
lehet elhelyezni a tanulókat, és a hatóságok a szükséges építkezést bürokratikus m ódon késlel
tetik. I t t  azonban adva van a tanárok és tanulók valódi, kölcsönös bizalom m al, szeretettel 
összefogott kollektívája: a vakációban önkéntesen vállalják a m unka oroszlánrészét és az új 
tanév kezdetére befejezik azt. A novella kezdete elevenen és színesen ábrázo lja  a m unka befe-

3 53*



jezését, a tanárok  és tanulók közötti bizalmas viszonyt, a ny ilt v itákat az önm aguk által terem 
te tt környezetben való jo b b  élet öröm ét. Ekkor hirtelen felbukkan egy állam i bizottság, a 
régi helyiségek több m int felszínes vizsgálata után  m indent „ rendben  talál” és az új épületet 
egy másik intézm énynek u ta lja  ki. Az igazgató kétségbeesett fáradozásai, akinek még a p á rt
appará tus jó ak a ra tú  em bere is segíteni akar, természetesen eredm énytelenek, a sztálini kor
szak appará tusának  bürokratikus önkénye ellen hiábavaló a küzdelem, még ha a legigazsá
gosabb dologról is van szó.

M indez a sztálini korszak valódi és aktív lelkesedéséről szóló szektás-bürokratikus legenda 
csattanós cáfolata. Hogy ilyenek m indig adódtak, azt sohasem  tagad ta  egyetlen egy értelmes 
em ber sem. A legenda ott kezdődik, ahol a „személyi kultusz”  m ellett, függetlenül tőle, -  sőt 
tám ogatásával -  ilyen szocialista lelkesedés bontakozhatott ki. Szolzsenyicinnél a lelkesedésnek 
egy ilyen fellángolását látjuk , ugyanakkor azzal a tipikus sorssal együtt, am elyet a sztálini 
appará tus m ért rá. I tt  fejeződik be a novella, m int Szolzsenyicin más írásai is, azon a ponton, 
ahol a problém a teljes plaszticitással áll előttünk. Az extenzív keret is -  m egint jellegzetesen 
novellisztikusan -  szűkreszabott: sem a hatóságok korábbi szabotálása, sem a m agasabb ap p a
rátus végső önkényes aktusa nem  konkretizálnak egy -  természetesen nagyon meggyőző — 
tényszerűséget. Szolzsenyicinnek itt is sikerült, hogy takarékosan-objektív, nem  kom m entáló 
ábrázoló eszközeivel érzékelhetővé tegye ennek a tényszerűségnek a tipikus voltát. Ez ter
mészetesen nemcsak technikai kérdés; ez a fontos szándék csak azért sikerülhet, m ert Szolzse
nyicin m inden hősét és helyzetét ezzel a jelzett alakítási m óddal m int tipikusát tud ja  meg
eleveníteni. A bürokráciának a keletkezése és belső összefonódottsága, a személyes karrier
érdekek, am elyek az „ügy” „m agasztos” objektivitása m ögött hatnak , a novella cselekményé
nek keretén kívülesnek. A bü ro k ra ták a t ugyan nagyon plasztikusan -  tárgyilagosan em ber
telenségükbe burkoltan -  á llítja  elénk, de nem  világítja m eg őket belülről, sem társadalm ilag, 
sem em berileg. Ind iv idualizá ltabbnak  tűnik, természetesen szintén csak ennek a novellisztikus 
lakonizm usnak a keretéb n, a pedagógusok és tanulók kezdeti lelkesedése, olyannyira, hogy 
nem  ha t frázisként a po lgárháborúk  „kom m unista szom batjainak” néha felm erülő emléke 
sem. A befejezés azonban m egint csak -  a novella form ája szem pontjából jogosan -  hirtelenül 
következik be: a függöny a puszta tények lezajlása u tán  legördül, és a tulajdonképpeni és 
égő problém ák: hogyan h a to ttak  ezek és hasonló tapasztalatok  és élmények a tanárok ra  és 
tanu lókra , hogyan alak íto tták  további életüket, a m ai életnek milyen embereivé váltak, 
m egválaszolatlanul m aradnak . A befejezés csak annyira konkretizálódik, hogy felveti a kér
déseket a helyesen olvasókban. T eh á t újra megjelenik -  és ez alkalom m al sokkal konkrétab
b an  -  egy parancsoló utalás a m ának  a sztálini m últból fennm arad t központi problém áira, 
erősebben, egyértelm űbben, m int m inden korábbi elbeszélésében. Ez a novella tehát nem  
rendelkezhet az „Iván  Gyenyiszovics egy napjának” belső lezártáságával és tökéletességével, 
és éppen ezért tisztán művészi szem pontból nem áll ugyanazon a fokon. De m int jövő 
k itap in tása , ez a novella a korábbiakhoz képest nagy haladást jelent.

4.

Senki sem lá thatja  ma előre, hogyan fejeződik be ez az előrenyom ulás és hogy vajon m aga 
Szolzsenyicin vagy mások vagy esetleg másvalaki tes i meg a még szükséges lépéseket. Hiszen 
S zolzsenyicin nem  az egyetlen, aki a tegnap és a ma összefüggéseit boncolgatja. Elég talán , 
h a  N yekraszovra utalunk. H ogy milyen eredm énnyel já r  a je len  megfejtésének kísérlete azál
ta l ,  hogy a sztálini korszakot m egvilágítják, a m ajdnem  m inden  m a szereplő személy em beri
m orális előzménye, azt m a még senki sem tudhatja. D öntő szerepe lesz ebben a társadalm i 
valóság m enetének, a szocialista tu d a t m egújhodásának és megerősödésének a szocialista 
országokban, m indenekelőtt a Szovjetuniód n, amikoris m inden m arxistának figyelembe 
kell vennie az ideológia, m indenekelőtt az irodalom  és a m űvészet szükségszerűen egyenlőtlen 
fejlődését.

Fejtegetéseinkben tehát m eg kell állnunk a feladat elkerülhetetlenségének a m egállapításá- 
n ál, és a „hogyan” és „ki á lta l” kérdéseit teljesen nyitva kell hagynunk. Annyi bizonyos: 
V annak  a szocialista realizm us kibontakozásának erős akadályai és gátjai. M indenekelőtt
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azoknak az ellenállása, akik még hűek m arad tak  a sztálini tanításokhoz és módszerekhez, 
vagy legalábbis ügy tesznek. M indenfajta m egújhodás elleni nyílt oppozíciójukat ugyan köz
ben sok esemény tom píto tta , de a sztálini iskolában taktikus jártasságot szereztek, és a köz
vetve előidézett akadályok bizonyos körülm ények között az eljövendő, gyakran  bensőleg 
még bizonytalan újnak, több kárt okozhatnak, m int a régi stílusú brutális-adm inisztratív  rend
szabályok (természetesen ezek sem hiányoznak és sok kárt okozhatnak).

M ásrészt akadályozhatják és félrevezethetik ezt a valóban új irányba vezető m ozgalm at a 
m a előtérben álló szellemileg provinciális viták a modernségről. M ár ko rábban  utaltunk  
a rra , hogy milyen utakon nem  lehet lényeges eredm ényt elérni, m ert m űvészetileg annak a 
-  legtágabb értelem ben vett -  életfelfogásnak legyőzése a döntő, amelyből a leg több  naturalista  
alapon álló ábrázolásm ód ered. Addig, am íg sok író ezeket a technikai m egoldásokat követi, 
nagyon könnyen m egismétlődhet a harm incas évek általunk m egrajzolt helyzete, Sztálin 
szektás követőinek bizonyos mértékig rugalm asabb tevékenysége m ellett, am ikor például a 
durelli „stílust” a rra  használták, hogy eltereljék a figyelmet a kor igazi p roblém áiról. T erm é
szetesen ezen a területen is vannak jelenségek, am elyeket komolyan kell venni. Sok em berben 
a sztálini korszak m egrendítette a szocializmusba vetett hitet. Az így keletkezett kétségek és 
csalódások -  szubjektíve -  teljességgel őszinték és nyíltak lehetnek, és mégis, ha kifejezésmódot 
keresnek, nagyon könnyen nyugati irányzatoknak a puszta utánzásához vezetnek. És még ha 
ilyen művek tisztán artisztikus szem pontból érdekesek is, mégsem képesek m egszabadulni 
bizonyos epigonizmustól. M ert K afka víziója például valóban a hitleri korszak sötét nihiljére, 
valam i fatálisán valódira irányul; egy Becket nihilje azonban a fiktív mélységekkel való 
puszta já ték , amelynek a történelm i valóságban nem felel meg semmi lényeges. T udom : 
értelmiségi körökben m ár több m int egy évszázad óta sokkal előkelőbbnek ta rtják  a szkepszist 
és a pesszimizmust, m int az emberiség fejlődésének nagy ügyébe vetett h ite t, legyenek meg
jelenési form ái átm enetileg még oly problem atikusak is. Goethe V alm y-nál m ondott szavai 
azonban világosabban utalnak a jövőre, m int az, hogy a nők hiénákká válnak, és ezek Goethe 
m űvében is Faust utolsó m onológjára utalnak. Shelley eredetibb és m arad an d ó b b  m int 
C hateaubriand , és K eller többet és gyüm ölcsözőbbet tanu lt 1848-ból m int Stifter. Ugyanígy 
m a -  a világtörténelem  és a világirodalom  szem pontjából egyaránt -  m indenekelőtt azokon 
m úlik m inden, akiknek a sztálini korszak indítékot adott, hogy elmélyítsék és aktuálisabbá 
tegyék szocialista meggyőződésüket. M ég a legbecsületesebbek és legtehetségesebbek is, akik 
ezt a meggyőződésüket elveszítették, és nyugati irányzatok uszályában „érdekeset” produ
kálnak, a m a még rejtett, még csak eljövendő erők kifejlődésével csupán epigonoknak fognak 
tűnni.

Ism étlem : nem  akarjuk az avantgardizm us kérdését felvetni. Tudjuk, hogy olyan írók, 
m int pl. Brecht, a kései Thom as Wolfe, Elsa M orante, H einrich Böll és mások fontos, sajátos 
és előreláthatólag m aradandó m űveket alkottak. I t t  csak arról van szó, hogy ha  a szocializmus
ból való k iábrándulás találkozik a nyugati szkepszis stílusformáival, végül mégiscsak epigon- 
ságnak kell kialakulnia. T alán  felesleges hangoztatn i, hogy becsületes em berek az életform ák
ban való csalódottságukat csak m agában az életben, a saját életükben, szem beállítva a társa
dalm i-történeti valósággal győzhetik le. Irodalm i érvelések itt szükségképpen eredm énytelenek 
m aradnak , és adm inisztratív rendszabályok csak azért vannak, hogy a divatosat még inkább 
megszilárdítsák m int arisztokratikus kiválasztottak csemegéjét és hogy még jo b b a n  eltaszítsák 
az őszintén keresőket a szocializmustól.

Szolzsenyicin és a hozzá hasonlók m inden ilyen formakísérlettől távol állnak . Em berileg 
és gondolatilag, társadalm ilag és művés ileg azokhoz a valóságokhoz p róbálják  átdolgozni 
m agukat, amelyek m indig is a művészet valódi form aújításának kiindulópontjai voltak. Ezt 
meg lehet állap ítan i Szolzsenyicin eddigi m unkáiban, és nem nehéz m egállapítani miként 
függnek össze ezek a marxizmus igazi m egújításának problém akörével. M inden  további, a 
jövő elébe vágó ítélet az eljövendő korszak stílusáról azonban elméletileg üres skolasztika, 
művészetileg pedig m indent m indenáron való kritizálás lenne. Ami a m ai nap ig  láthatóvá 
vált, az a következő: a m a megújhodó szocializmus eljövendő nagy irodalm a sem m i esetre sem 
lehet -  éppen az utolsó döntő formai kérdésekben -  a húszas évek első fellendülésének egye
nesvonalú folytatása, az ehhez való visszatérés. M ert az összeütközéseknek a szerkezete, az 
em berek minőségi jellegzetessége és egymáshoz való kapcsolatuk azóta alapvetően m egvál
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tozott. És m inden igazi stílus azon alapszik, hogy az írók a jelen életéből ellesik azokat a 
specifikusan dinam ikus és struktuális form ákat, am elyek ezt az életet a legjobban jellem zik 
hogy képesek legyenek -  és ebben nyilatkozik meg az igazi eredetiség -  ezeknek a legadekvá- 
tabb  visszatükröződési fo rm ájá t m egtalálni, am elyben m éltóképpen ju t  kifejezésre legm élyebb 
és legjellem zőbb sajátosságuk.

A húszas évek írói a po lgári társadalom nak a szocialista társadalom ba való viharos átm e
netét ábrázolták . Az em berek d rám ai módon az előtt a döntés előtt álltak, hogy m aguk válasz
szák meg, hová akarnak tarto zn i, nem  ritkán -  gyakran nagyon is drám ai módon -  az egyik 
osztálylétből egy m ásikba kellett áttérniök. Ilyen és ehhez hasonló élettények határozták  meg 
a húszas évek szocialista realizm usának stílusát.

Az a lternatívák  szerkezete és dinam ikája ma egészen más természetű. Külső d rám ai össze
ütközések m a a legritkább kivételek közé tartoznak. A társadalm i élet felszíne úgy tűnik, 
hosszú időn  á t  nagyon keveset változik, és a lá tha tó  változások is lassan, fokozatosan bon ta
koznak ki. A zonban az em berek belső életében évtizedek ó ta  alapvető változás megy végbe, 
amely term észetesen m ár m ost is befolyást gyakorol a társadalom  felszínére és később az 
életform ák kialakításában egyre növekvő jelentőségre tesz m ajd  szert. A hangsúly azonban 
a m últban  és a jelenben is az em berek belső, etikai életén, etikai döntésükön van, amelyek 
esetleg kifelé alig ny ilatkozhatnak  meg. H iba lenne, ha  a bensőségnek ebben a művészi hege
m óniájában bizonyos nyugati irányzatok analógiáját lá tn án k , ahol az elidegenedés abszolút
nak tűnő u ra lm a  egy látszólag korlátlan, valójában azonban  tehetetlen lelkiéletet eredm ényez. 
Amire it t  gondolunk, az a belső döntéseknek egy olyan lánco lata , amelyek többsége -  egyelőre 
legalább is -  nem , vagy csak kivételes esetekben tud ja  m agát lá tha tó  cselekvésekben levezetni. 
Lényegük azonban  egy d rám a i helyzet, amely gyakran tragikum ig fokozódik.

Azon m úlik m inden, hogy ezek az emberek m ilyen gyorsan és milyen mélyen ismerik fel a 
sztálini korszak veszélyét, hogy hogyan reagálnak a rra  és hogyan hatnak így gyűjtött tapasz
talataik , helytállásuk vagy bukásuk, összetörésük vagy alkalm azkodásuk, kapitulációjuk a 
mai cselekvési m ódjukra. És világos, hogy a legigazibb helytállás abban áll, hogy a 'sz tá lin i 
torzítások elutasításán keresztül megszilárdítsák, elm élyítsék az igazán m arxista, igazán 
szocialista meggyőződést és fogékonnyá tegyék azt új p roblém ák szám ára.

Nem szükséges folytatnom , m ert nem  az a szándékom , hogy az egész jelenkort, történeti 
keletkezését, az em beri viselkedési módok tipikus variáció it akár csak vázlatosan is jellem ez
zem. Az volt a szándékom , hogy utaljak  arra  az életbázisra, am ely m a a szocialista realizm us 
szám ára parancsolóan más stílust ír elő, m int a húszas évek valósága az akkori irodalom  
szám ára. És ennek a m egállapításnak elégnek kell lennie. Csak azt tudnám  még hozzáfűzni, 
hogy Szolzsenyicin novellisztikái form ája valóban ebből a talajból nő tt ki: hogy hol keresik 
m ajd az eljövendő írók csatlakozási pontjaikat, az az ő dolguk.

„ Je  prends mon bien ou je  le trouve” -  volt m indig eredeti és jelentős írók m ottója, ők 
m indig kész örömmel és felelősségtudattal vállalták m agukra azt a kockázatot, am ely m inden 
választásban benne rejlik, hogy a „m on bien” valóban  igazi érték-e; kisebb íróknál ez a 
kockázat könnyelm ű vagy felületes is lehet. A m ennyire az elm élet képes a rra , hogy előre fel
vázolja egy ilyen változás legáltalánosabb társadalm i körvonalait, olyannyira kénytelen a rra  
is, hogy m inden  művészi konkrétum ról csak post festum  beszéljen.

(Fordítás németből)
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Állásfoglalás

Szolzsenyicin és a mai szocialista realizmus

Lukács György munkásságát m ind a széle
sebb nemzetközi, m ind a hazai közvélemény 
megkülönböztetett figyelemmel kíséri. Széles 
körű érdeklődést vált ki régebbi m unkáinak, 
m int Az ész trónfosztásának újrakiadása. S 
nagy várakozás előzi meg esztétikai alapvetésé
nek, a Die Eigenart des Aesihelischen-nek küszö
bön álló m agyar kiadását.

E nagyigényű vállalkozások m ellett azon
ban gyakran kelt figyelmet Lukács számos 
egyéb, az irodalm at közvetlenül érintő mellé
kesebb megnyilatkozása is.

A Neue Rundschau tavaly őszi száma a Mai 
szocialista realizmusról szóló, szuggesztív hatású 
tanulm ányát közli. Ezt az esszét Lukács köz
vetlen beleszólásnak szánja a m a folyó irodal
mi vitákba, az orientálás határozott, egyértelmű 
szándékával írta. Ez késztet bennünket arra, 
hogy a K R IT IK A  olvasóközönségével is meg
ismertessük, s a bennefoglaltakkal kapcsolat
ban kifejtsük a m agunk véleményét. A fölve
te tt problém ák közérdekűsége megérdemli a 
megkülönböztetett figyelmet, a higgadt, tá r
gyilagos elemzést.

M indenekelőtt a tanulm ány alapgondola
tá t szeretnénk kiemelni.

„A  szocialista realizmus m ai központi 
problémája -  írja Lukács -  a sztálini korszak 
kritikai feldolgozása. Ez természetesen az 
egész szocialista ideológia fő feladata is.” Szol
zsenyicin novelláit, különösen az Ivan Gyenyi- 
szovics egy napját azért választja elemzése tá r
gyául, m ert úgy véli, ez a m ű klasszikusan 
igazolja nézeteit. M int m ondja, szerzője 
„bizonyára nem  az egyetlen, de mégis ő az, 
akinek tudom ásunk szerint sikerült a sztálini 
hagyomány ideológiai védőfalait valóban át
törnie.”

Kérdés, hogy a szocialista realizm usnak 
valóban ez-e a középponti problém ája és 
hogy Szolzsenyicin írása, a m aga esztétikai 
minőségében, a benne tükröződő valóság
képben megfelel-e annak a tételnek, amely
nek bizonyítására kiválasztatott?

I. II.

Kétségeket ébreszt bennünk a történeti 
módszernek az az értelmezése, am ellyel a 
Lukács kifejtette koncepcióban találkozunk. 
Szenvedélyességével, amellyel a szektás- bürok
ra ta  „ne vájkáljunk a múltban, han em  csak a 
jelent ábrázoljuk” elvet ostorozza, term észete
sen egyetértünk. Mégis vitatkozunk vele, m ert 
a történetiségnek azt a mértékét, am elyet kör
vonalaz nem  sokallni, hanem kevesellni va
gyunk kénytelenek. A leszűkített, egyoldalú 
elméleti alapvetés, amelyre még részleteseb
ben kitérünk, az általa javasolt tö rténeti m ód
szert is felemássá redukálja.

Lukács a szocialista társadalom  m últját, 
am időn az t „sztálini korszakként” említi, 
nem  szigorúan történelmi m aterialista alapon, 
erősen szubjektivisztikusan értelm ezi. Mellőzi 
azt a tény t, hogy a Szovjetunióban azon időben 
is épült a szocializmus, s hogy épp an n a k  erői 
ny ilvánultak  meg, midőn az SzK P a személyi 
kultusz ha ta lm i visszaéléseit fe ltá r ta  s harcot 
kezdett következményei leküzdésére. N em  a 
mai kornak  abból az objektív igazságából 
indul ki, hogy „a  szocializmus tú lnő tt egy 
ország keretein, és világrendszerré vált” .1 
M agának a személyi kultusznak a felszámolá
sát sem lehet egyszerűen „belülről” m egérteni, 
csupán a szocializmus, a nem zetközi munkás- 
mozgalom, a nemzeti felszabadító m ozgalm ak 
terem tette  gyökeresen új feltételekből, amelyek 
szétvetették a mesterséges, dogm atikus abron
csokat. Az egyes szocialista országok nemzeti 
fejlődésének problémái korántsem  foghatók 
vulgárisán a „sztálini korszak” keretei közé. 
H a csupán a magyar fejlődésre gondolunk, 
látnunk kell, hogy különösen ideológiai vonat
kozásban, mennyire áthatják a je len t is a 
távoli m últ -  a nacionalizmus, a  kispolgári 
gondolkodás stb. -  problémái.

Lukács azt sem veszi tekintetbe, hogy a 
személyi kultusznak mint állam -rezonnak a 
m egszüntetése óta több mint egy évtized telt

1 A komm unizm us építőinek kongresszusa, 
Kossuth könyvkiadó, 1961.
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el, s m á r ez is a „m últhoz” tartozik. Ez alatt 
az idő  a la tt az élet m inden szférájában, az 
ideo lógiában  is, szívós forradalm i kritikai harc 
folyt, am ely  átalakította az egész társadalmi 
gyakorlato t, új helyzetet te rem tett a tudo
m ányban  és a művészetben. V alóban, m int 
Lukács állítja , szektás manőverezések jelle
m eznék m ai kultúrpolitikánkat, s nem  a meg- 
újhódás és a  v itathatatlan új eredmények? 
V alóban  nem  látná a tényeket? A versenyt a 
különböző irodalm i irányzatok között, s szocia
lista irodalm unk  ugrásszerű fejlődését, szín
vonal-em elkedését; a nagyszabású kiadás
politika, s a  vele kapcsolatos horizont-tágulás 
jó tékony hatását; a közönség érdeklődését, 
kulturális színvonalának és tudatosságának 
növekedését; s mindenekelőtt a szabad és 
eleven vitatkozó légkört és ennek eredményeit, 
az új p roblém ákat bá tran  vizsgáló elméleti 
gondolkodás kibontakozását? A történetiség 
követelm ényével szemben vétenénk, ha  figyel
m en kívül hagynánk ezen új, a személyi 
kultusz u tá n  következő, a szocialista demok
rácia és hum anizm us erőit kibontakoztató 
periódus tapasztalatait, s nem  tűznénk ki 
célul ezek kritikai feldolgozását.

S nap ja inkban , épp napjainkban , ismét 
egy olyan forduló időszakot élünk, amely az 
előző periódus eredményei és sajátságos ellent
m ondásai a lap ján , a tíz év előttitől sokszor 
gyökeresen eltérő, specifikus feladatok meg
oldását tűz i ki célul. Mi sem volna anakro- 
nisztikusabb, m int ha a jelenkor történetét egy 
leszűkített, s nem  ezzel a bonyolult, forradal
m ian változó  történelemmel szembesítenénk.

Fölm erü l továbbá egy nem  új, de a mi 
korunkban  különösen hangsúlyozottan jelent
kező m ódszertani problém a is. Elegendő-e 
vajon a  je len  megértéséhez a jelennek a m últ
ból való  történeti levezetése? A szocialista 
világrendszer, (s ezen belül az egyes nemzeti 
megjelenési formák,) olyan stádium ba érkezett, 
am ikor különösképpen szükséges és lehetséges, 
hogy elm életileg is általánosítsuk: a rendszer 
egyes elem ei milyen szerepet já tszanak  a ki
fejlődött, sajátos törvényszerűségekkel bíró 
valóság egészében. Sajátos m ódon m erül fel ez 
az igény az ideológia m inden területén.

A szocialista realizmus elméletének tovább
fejlesztését kitűző minden kísérletnek, prog
ram -adásnak  ezzel a mozgó valósággal kell 
szám olnia. A történelem részleteihez, mégoly 
fontos részletekhez való hozzátapadás óhatat
lanul szűkítéshez, anakronisztikus elgondolá
sokhoz vezet.

D e mi az oka annak, hogy Lukácsnak a 
történelm i módszerről ado tt értelmezése ez
ú tta l ennyire egyoldalú, nem  dialektikus? 
Pusztán  a gyakorlattól való elszakadás, dog
m atikus megmerevedés nem  kielégítő magya
ráza t. A Szolzsenyicin novelláról adott elem
zésében nyomára ju thatunk  azoknak az elméleti 
megfontolásoknak, amelyek végső soron a mód
szer torzulását is okozzák.

I I I .

Lukács széles történelmi horizontba foglalva 
elem zi Szolzsenyicin írását. A párhuzam ok a 
po lgári művészet kiemelkedő képviselőivel -  
M aupassanttal, Csehovval, C onrad-dal és 
Hemingway-vel -  ta rta lm aznak  racionális, 
megvilágító mozzanatokat is, de önm agukban 
nem  kielégítőek. Hiányzik Szolzsenyicin mögül 
az a  valóságos háttér, am elyből kibontako
zott: a szocialista irodalom  nemzetközi hori
zontja. S már csak em iatt is nehezen ismerhető 
fel valódi természete, az az esztétikailag új 
érték, amelyet képvisel.

S m ég inkább hiányzik m aga a szovjet 
irodalom . Lukács alig érzékelteti, hogy a 
szolzsenyicini művészet m aga harcban  szüle
te tt m eg, s Szolzsenyicini megelőzően m ár 
számos rés üttetett azokon a bizonyos, a 
sztálin i hagyományt őrző „ideológiai védő
falakon .” Említi ugyan Nyekraszovot, de meg
feledkezik azokról a vitákról, amelyek Ehren- 
burg , Groszmann, Kazakevics, Szimonov, 
Tvardovszkij egy-egy föllépését kísérték. Nem 
lá t összefüggést a Solohov Emberi sorsában vagy 
Kazakevics Két ember a sztyeppénkéban kibon
takozó művészi problem atika és Szolzsenyicin 
törekvése között. S a szovjet filmművészet és 
líra  is valósabb, a novella m ondanivalóját mé
lyebbről megvilágító párhuzam  lehetőségeket 
ta rta lm azna. A rokon meggyőződés rokon 
m űvészi magatartást involvál. Ehhez az előz
m ényhez viszonyítva Szolzsenyicin m ár nem
csak „előhírnök” , magányos harcos, hanem 
összegező is. Katartikus hatása épp művészi 
összetettségében rejlik. M int ahogy Tvardovsz
kij ír ta , „ez a kendőzetlen és nehéz igazságával 
oly szokatlanul ható m ű szinte megszabadítja 
a lelket annak a kim ondatlanságától, amit ki 
kell m ondani, s így megerősíti a lélekben a 
m agasrendű, bátor érzéseket.” 2.

2 Szolzsenyicin: Iván Gyeniszovics egy napja. 
Tvardovszkij: Előszó helyett. E u rópa  könyvkiadó,
1963. 5. 1.
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A valóságos történeti összefüggésekből ki
ragadott Szolzsenyicin, ez m ár természetszerű 
következmény, felemás esztétikai értelmezés
nek esik áldozatul.

„A  regény extentív egyetemességének -  írja 
Lukács tanulm ánya bevezető részében -  leg
jellegzetesebb vonása . . .  a tárgyak totalitása.” 
A végcél, amelyben a lukácsi műfajok hierar
chiája szerint, a mai szocialista prózának is 
tetőznie kell, egy ilyen, a személyi kultusz 
korszakának valóságát a „ tárgyak totalitásá
b an ” megragadó műalkotás. Valószínűleg 
„nagyregény” . E célhoz képest Szolzsenyicin 
műve még csak szerény „előhírnök” , amelyben 
a „sztálini hétköznapok” világa m integy je l
képesen tükröződik. Elvileg, úgy véljük, nem 
emelhető kifogás a „szimbolikus totalitás” 
gondolata ellen. Szolzsenyicin m űve valóban 
több egyszerű riportnál, egy m eghatározott 
valóságszelet megbízható ábrázolásánál, benne 
az élet egyetemes mozgása, törvényszerűsége 
kel életre. S a művészi kifejezésnek, formának 
valóban, a benne foglalt m ondanivaló szuggesz- 
ciója révén, kibontakozik egy jelképes jelen
tősége.

K érdés azonban, hogy mit jelképez az Jván 
Gyenyiszovics egy napja? E kérdést vizsgálva 
tapasztalhatjuk, mennyire egyoldalú leszűkí
te tt értelmezést ad Lukács a novellának. 
A „szimbolikus totalitás” középpontjába az 
elidegenedés problematikája kerül, in terpretá
ciója szerint a személyi kultusz világának épp
úgy abszolút jelentőségű törvénye ez, mint 
am ennyire a polgári művészet valóságában is 
abszolút érvényre emelkedik.

Lukács a novella elemzésében, m int utal
tunk rá, párhuzam ot von C onrad, Hemingway 
valam int Szolzsenyicin művészete között. 
A párhuzam ban egy ellentét is foglaltatik. Míg 
am azok az ember és az elidegenedett termé
szet harcá t ábrázolták, Szolzsenyicinnél az 
ellenséges környezet nem a term észet, hanem 
az em ber terem tette „második természet” , 
„társadalm i komplexum” , melynek „hatásai, 
ha egészen természetszerűeknek, kérlelhetet
leneknek, kegyetleneknek, értelmetleneknek, 
em berteleneknek tűnnek is, mégis em beri tet
tek következményei” . E jellemzés egyben 
m utatja , hogy felállít egy rejtett, csak nagyon 
óvatosan kim ondott párhuzam ot Szolzsenyicin 
és Franz K afka között is. M iként K afka „vízió
ja  . .  . valam i fatálisán valódira irányul” , „a 
hitleri korszak sötét nihiljére” , olyanformán 
tekinthető Szolzsenyicin műve „ a  sztálini hét
köznapok szimbólumának” .

E rejtett párhuzam  egészen nyilvánvaló, ha 
Lukácsnak a novella művészi form ájáról adott 
elemzését vesszük szemügyre, amelynek oly 
fontos szerepe van a „to talitás” elképzelésének 
igazolásában. Lukács a Wieder den miszverstan- 
denen Realismus-Ъап meglehetősen kétértelműen 
jellemzi K afka művészetét. Részletvilágát, mint 
„absztrakt partikularitást” , am elyet csak „alle
gorikus” ú ton tud az általánosítás fokára emel
ni, m int naturalizm ust elutasítja.3 Másfelől 
pedig, m int „a  valósággal szem beni vak és 
pánikszerű szorongás kifejezőjét”  bekebelezi a  
„jelentős realisták családjába” .4 S ezt a néze
tét később is megismétli, hangsúlyozva, hogy 
véleménye szerint „az egész igazi és nagy iro
dalom valóban realista” , s hogy „ K a fk á t. . . 
fontos és nagyjelentőségű művésznek tartja” .5

Szolzsenyicin formája, a lukácsi jellemzés 
szerint, messzemenő hasonlóságokat mutat. 
Szolzsenyicin is egy, a valóságos élettel köz
vetlen kapcsolatban nem álló „részletet” fejleszt 
„sűrített totalitássá” , melynek következtében 
az „erős szimbolikus hatást képes kiváltani” . 
S m int ahogy a kafkai vízió ta rta lm a a szoron
gás, e zárt, perspektívátlan világban is „a 
jövőt m inden irányban köd tak arja” . Az el
idegenedett külső hatalom m al szemben álló 
magányos, bár tulajdonságaikban természete
sen különböző lények tűnnek elébünk, akiknek 
minden ténykedése az em beri lényegről az 
egzisztenciára tevődik át. „A  részletek jelentő
ségének egészen sajátos -  az anyag sajátossá
gából eredő -  funkciója van: érzékeltetni a 
tábori élet lélegzetelállító szűkösségét, állan
dóan veszélyektől fenyegetett monotóniáját,, 
sohasem szűnő kapilláris m ozgásait, amelyek 
arra szolgálnak, hogy megőrizzék a puszta 
életet.”

Lukácsnak a többi novelláról (Matrjona 
háza, A krecsetovkai állomáson, A z ügy érdekében) 
adott elemzései nem  m ódosítják, csak kiegé
szítik a diagnózist. A sztálini korszak szocializ
musa lényege szerint egy szűk, perspektívátlan, 
az em bert a puszta lét megőrzésére korlátozó 
világ. Ellensúlyként az em berek közötti nor- 
malitás eljövendő világát előlegező, körvona- 
lazatlan „emberi-morális előzm ényeit” érzé
kelhetni csupán.

3 George Lukács: Wieder den miszverstandenen 
Realismus, Claasen H am burg, 1958. 47. 1.

4 I, m.: 86. 1.

5 Lukács György az irodalom ról és az alkotó 
marxizmusról, L iterary Noviny, 1964. 3. sz.
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T úlságosan leegyszerűsítenénk Lukács rea
lizm us-elm életét, ha manapság is csak A realiz
mus problémái harmincas években keletkezett 
tanu lm ányaiban  kifejtett nézeteit vennénk 
alapul. N em  csupán K afkát, h an em  egyes 
szocialista írókat, így például B rechtet illető 
nézeteit is módosította az u tó b b i időben. 
E m ögött a  változás mögött érezni a  helyes 
igényt: elm életét közelebb hozni a huszadik 
századi m űvészet tapasztalataihoz, figyelembe 
venni az u tó b b i évtizedek nagy művészeinek 
teljesítm ényeit. De egyszersmind az t is tapasz
talnunk kell, m ind a Kafka-értékelésben, mind 
az á té rték e lt kafkai problem atikának a ma 
szocialista realizmusába való belevetítésében, 
hogy egyéb mozgatórugók is vannak . M ind
ezen változások hátterében, a legfontosabb 
összefüggésekben, a jelenkori polgári filozófiá
nak te tt engedmények, revizionista filozófiai 
és politikai korrekciók húzódnak m eg.

A p ro b lém a  megértéséhez lá tn u n k  kell azt 
a szituációt, amely a személyi kultusz kritikája 
során a m arx ista  filozófiában, illetőleg egyes 
m arxista filozófusok m unkásságában kialakult. 
A X X . kongresszus után kibontakozó viták
ban széles te re t kapnak olyan kérdésföltevések, 
amelyek az egyén és a társadalom , az erkölcs 
és a h a ta lo m , az elidegenedés és a társadalm i 
gyakorlat viszonyára vonatkoznak. E problé
mák ú jó lag  és megkülönböztetett hangsúllyal 
m erültek fel a személyi kultusz kritikájával 
kapcsolatban, kétféle értelemben is. Egyrészt 
a személyi kultusz által elkövetett tévedések, 
hibák korrekciójaként; másrészt m in t olyan 
valóságos problém ák, amelyek vizsgálata a 
személyi kultusz kialakította légkörben nem 
volt lehetséges, s amelyek végiggondolása a fel
elevenedő polgári nézetekkel való v ita  m iatt is 
egyre sürgetőbbé lett.

Lukácsot egész pályafutása során  mélyen 
érdekelték ezek a problémák. U ta lhatunk  
Taktika és etika című, az 1918-1919-es forra
dalm ak idején  írt tanulm ányára, amelyben 
m integy a z t a célt tűzi ki, hogy „ a  marxizmus 
hegeli örökségének veszélyes o ld a lá ra” , az eti
kai kérdések kidolgozatlanságára h ív ja  fel a 
figyelmet.® Foglalkoztatja az elidegenedés 
problém ája is, a húszas évek elején ír t  művei
ben, s a hegeli örökség nyom át kell lá tnunk  e 
kérdés idealisztikus, az egyén és a szellem 
vonatkozásaiból kiinduló tárgyalási m ódjában. 
Lukács 1949-ben A polgári filozófia válsága című 
m űvében — ,,az erőszak kérdését és az etika 6

6 Lukács György: Taktika és etika, 1919.

viszonyát az erőszakhoz” vizsgálva -  az egzisz
tencialistákkal, köztük Simone de Beauvoirral 
folytat éles polém iát.7 S annak ellenére, hogy a 
személyi kultusz módszerei, a konstrukciós 
perek gyakorlata rendkívül megnehezítette a 
vitát, Lukács helyes álláspontot tudott kiala
kítani, az elvont humanitással szemben az erő
szak történelem form áló szerepét hangsúlyozza.

Sajátságos, hogy az etikai problémáknak és 
az elidegenedésnek a felfogásában a Szolzse- 
nyicinről szóló elemzés m ennyire inkább a 
húszas évekbeli Lukácsot ju tta tja  eszünkbe, 
m int ezt az utóbbit, az egzisztencializmussal 
vitatkozót. M intha ellensúlyozni kívánná velük 
szemben kifejtett okfejtését, a világos, törté
nelmi m aterialista okfejtés és érvelés helyett 
csak általános tételeket hangoztat. A hang
súlyt egyoldalúan az általános hum ánum ra, 
a „norm alitásra” helyezi, az egyénekben meg
levő olyan erkölcsi tulajdonságokra, amelyek 
mintegy a jövendő, bűnöktől és torzításoktól 
mentes szocializmusnak alapjait képezhetik. 
Egy idealisztikus jellegű „etikai szocializmus
nak” a program ja bontakozik ki mostani fel
fogásában. Amikor egyenlőségi jelet tesz a 
novella világa és a sztálini korszak hétköz
napjai közé, önkéntelenül is a szocialista tár
sadalm at és a személyi kultuszt azonosító állás
pontra helyezkedik. S lényegében az egzisz
tencializmus álláspontjával azonosul, amikor 
az elidegenedés problém ájának a túlzott közép
pontba állítása mellett, csak halvány és elvont 
fogalm at alkot arról a társadalm i gyakorlatról, 
amely a szocializmus világán belül az elidege
nítő tényezőkkel, nevezetesen a személyi kul
tusszal szem ben lép fel.

IV.

Lukács elméletileg kitűnő elemzését adja 
annak a kérdésnek, hogyan jö n  létre esztéti
kailag új jelenség, új stílus. Esztétikai alap
vetésének is egyik legérdekesebb fejezete, 
am időn az esztétikai visszatükrözés konkrét 
mozgás és struktúra analízisében adja a prob
léma m egoldását. Szóbanforgó tanulm ányá
ban is találó  összegezését adja e kérdésnek, 
„M inden  igazi stílus azon alapszik, hogy az 
írók a je len  életéből ellesik azokat a specifiku
san dinam ikus és strukturális formákat, ame
lyek ezt az életet a legjobban jellemzik, hogy

7 Lukács György: A polgári filozófia válsága, 
Budapest. 1949. 169. 1.
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képesek legyenek -  és ebben mutatkozik meg 
az igazi eredetiség -  ezeknek a legadekvátabb 
visszatükrözési form áját m egtalálni, amely
ben méltóképpen ju t kifejezésre legmélyebb és 
legjellemzőbb sajátosságuk.

A Szolzsenyicin regényében megszülető sa
játságos új művészi form át mégis félremagya
rázza, nem fedezi fel azt, am i benne valóban 
új. S ez annak következménye, hogy hiányo
san, megcsonkítva értelm ezi a novellát átható 
művészi gondolatot.

Szolzsenyicin valóban m esterien ábrázolja 
hősének, Ivan Gyenyiszovics Suhovnak a visel
kedését a tábor szörnyű világában. Az elide
genedés -  a puszta tárggyá alacsonyított ember 
küzdelme a puszta lé tért -  valóban a tábori 
élet központi problém ájaként bontakozik ki. 
Nincs em ber, akinek em beri méltóságán erőt 
ne vettek volna a szörnyű m egpróbáltatások. 
A tábori élet rendje züllesztő, lealacsonyító 
célzattal van megszervezve, s a szüntelen 
hideg és éhezés csak tetézik az őrség kegyet
lenségeit, a megalázó tortúrákat. A foglyok 
tömege gépiessé lett reakciókkal védekezik, 
fut, tolong őrei között, s marakszik önm agá
ban, brigád brigád ellen, em ber em ber ellen. 
A hétköznapok szörnyűsége még kitetszőbb, 
m intha „történne” valam i. Elem bertelenedett, 
mechanikus mozgásokat látunk, melyeken 
belül Suhov is járja  egykedvű megszokással a 
maga pályáit.

Az elidegenedés ábrázolása ez, leplezetlenül, 
könyörtelenül. De -  s itt válik el Szolzsenyi
cin világa és világnézete a kafkaitól -  nem  az 
elidegenedésen belül. G araudy, midőn Kafkát 
jellemzi, épp azáltal határozza meg Kafka 
helyét pontosan a polgári művészetben, hogy 
felismeri, a kafkai harc „az elidegenedés 
ellen . . .  az elidegenedésen belül” folyik.8 
Lukács, Szolzsenyicin esetében épp ezt a ha tá
rozott distinkciót nem  teszi meg, sőt a „szim
bolikus totalitás” tételének hangsúlyozásával 
az elidegenedést nemcsak a tábori életre vonat
koztatva, hanem a közönséges hétköznapok 
világában is abszolút jelentőséggel ruházza fel. 
H olott Szolzsenyicin művészetének erejét épp 
az m utatja, hogy még a láger zárt, külsőleg 
perspektívátlan világának az ábrázolásában is 
ki tudja fejezni, mekkora erők hatnak  e világ
ban éppen az elidegenedés ellen, s hogyan 
m arad az ember -  em ber az embertelenségben.

Lukács is említi a „belső ellenszegülés” ki

8 Parttalan  realizmus?— Tanulm ányok Garaudy-
tól, stb. — Európa K önyvkiadó, 1965. 119. 1.

fejezéseit, az erkölcsi „helytállás” megnyilat
kozásait, melyek mindegyike „az eljövendő 
igazi életre vonatkozik, egy szabad életre, 
szabad emberek között” . Ennek ellenére alig 
fordít figyelmet a novellában megvalósított 
em berábrázolás lélektani vonatkozásaira, a 
táborlakók intellektuális és erkölcsi arculatá
nak árnyalt, gazdag rajzára.Szolzsenyicin nem 
csak az őrök és a foglyok között húz éles, elkü
lönítő határvonalat, a lágerlakók egyes cso
portjait is élénken, egymással szüntelenül 
konfliktusban ábrázolja, miközben villanás
szerű mélységgel világítja meg az egyes egyé
nek lelkiségét. A brigadéros T yurin, Bujnovsz- 
kij másodkapitány, Szenka Klevsin, az egy
kori buchenwaldi hős, a művész lelkű Cézár 
Markovics, a kamasz Gopcsik, s a „sakál” 
Fetyukov mind plasztikusan rajzolt egyénisé
gek.

Ivan Gyenyiszovics Suhovot mintegy a lel
kek síkján történő összeütközéseknek a közép
pontjában  látjuk. Egyszerű em ber, tanulatlan 
kolhozparaszt és közkatona volt, mielőtt a 
táborba került. Érzelmi élete, gondolatvilága 
meglehetősen szűkkörű, szám ára jóformán 
csak a m unka olykor és mindig feledtető 
öröm e-kínja m arad, ami em bervoltára emlé
kezteti. H allatlan  erőfeszítésébe kerül, hogy ne 
váljék „Fetyukovvá” , és a próbát megállja. 
Szolzsenyicin világosan érzékelteti, hogy -  bár 
a hétköznapok egyhangú változatlansággal 
teltek -  Suhov bensőleg átalakult. A naiv, 
kom plikálatlan lélekből töprengő-gondolkodó, 
a világ dolgait mérlegelő, ítéletformálásra 
kész em berré változott. „D e a nyolcesztendős 
közm unka se tette sakállá -  jegyezheti fel róla 
Szolzsenyicin - ,  ahogy halad  az idő, annál 
kem ényebb lett a jellem e.”

H onnan  ez az erőtartalék?
M int ismeretes, a szovjet kritika megjele

nése u tán  rendkívül élénken reagált, pro 
és contra számos állásfoglalás hangzott el. 
A regény ellenzői közt többek Suhov „passzi
v itását” bizonygatták, azt állítva, hogy „nem  
tanúsított ellenállást a tragikus körülmények
kel szemben, testét és lelkét alájuk rendelte” .9 
Mások az orosz paraszt „örök jellem éről” 
való képzelgések megtestesülését vélték benne 
felfedezni, egy modern P laton K aratajevet.10 
Lukács azzal, hogy Suhov és társai védekező

9 V ladim ír Lakchine: Ivan Dennisovitch et ses 
critiques soviétiques, — L anouvelle  critique, 1964. 
7-8. sz. 144. 1.

10 U. o. 162. 1.
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reakcióit, a  nagy  orosz realista hagyom ányhoz 
kötöttségét hangsúlyozza, önkéntelenül a regény 
dogmatikus kritikusainak pozíciójára csúszik. 
Nem m u ta t rá  ő sem arra, hogy Szolzsenyi- 
cin hum an ista  mondanivalója m ilyen m ar
kánsan szocialista.

Szolzsenyicin Suhovot, bár a táb o r elide
genítő viszonyai között, de mégsem m in t tel
jesen m agányos lényt ábrázolja. Az ő em beri 
helytállása a  benső gazdagodása m élyen össze
függ a táb o r „gondolkodó” lakóinak részéről 
érkező erkölcsi hatásokkal, akikre viszont 
szintén sajátságos formáló hatást gyakorol az 
ő egyszerű, tapasztalati reagálása a torz, 
em bertelen körülményekre. S ez az együttes 
erő, érzékelhetően, feszegeti a tábor látható 
és lá th a ta tlan  kerítéseit; ezért is a  fokozódó 
nyomás, az ítélet súlyosbodása. Nemcsak 
passzívan nyilatkozik meg; olykor fenyege
tően is, az árulások megbosszulásában, nyílt 
ellenszegülésben. A brigadéros roham m unka 
közben az egyik okvetetlenkedő felügyelő 
szemébe vág ja , a növekvő felháborodás kifeje
zéseként: „E lm ú lt m ár a ti időtök, ti nyom o
rultak, e lm últ az az idő, hogy ítéletet akassza
tok a nyakunkba ! H a csak pisz-szen-ni mersz, 
te pióca, az utolsó napodat éled, ezt ne felejtsd 
el!”

Az ösztönös megnyilvánulásoknál is fonto
sabb a foglyok eszmei állásfoglalása sorsukkal 
kapcsolatban. Találkozunk vallásos és fatalisz
tikus rezignációval is; de a tábor „nagy  öregje” , 
a J-81-es fogoly vagy Bujnovszkij kapitány 
ismét m ásként lá tja  a dolgokat. És hozzájuk 
hasonlóan, m ások is. A H-123-as, egy „húsz 
esztendő kényszerm unkára ítélt, izmos öreg
ember” és a  művész lelkű C ézár M arkovics 
között hangzik  el az egyik, Szolzsenyicin leg
mélyebb m ondanivalóját hűen tükröző beszél
getés. E izenstein Rettegett Ivánjáról van  szó, 
amelyet C ézár művészi ,,hogyan” -jáért dicsér, 
a H -123-as viszont így utasít el: „Bohócko
dás. - I t t  m ár annyi a művészet, hogy ez nem  
is művészet. Bors és mák a m indennapi kenyér 
helyett. N o m eg a legaljasabb politikai eszme: 
az egyszemélyi zsarnokság igazolása. Az orosz 
intelligencia három  nemzedéke emlékének 
m eggyalázása.”

E v itában  nem  az a fontos, hogy a film  érté
kelésében kinek van igaza; E izenstein filmje 
nyilván nagyszerű, de a kor ellentm ondásait 
tükröző alkotás. Az adott, történelm ileg konk
rét szituációban azonban e dialógus valami 
nagyon fontos, egyetemesebb jelentőségű kér
dést vet fel. M it állítanak szembe a táb o r lakói,

legalábbis a tudatosan gondolkodók, a rajtuk 
elkövetett törvénytelen erőszakkal. E pár
beszéd is m egm utatja, hogy nem  az általános 
hum anitás, egy „etikai szocializmus” igéit, 
hanem  a forradalom  folytonosságának gondo
latát. A H -l2 3 -a s  szavaiban a Lenin megfogal
mazta- „három  nemzedékre” hivatkozik -  a 
dekabristákra, raznocsinyecekre, bolsevikok
ra .11 K im ondatlanul is Belinszkijt idézi, aki tisz
teletet követelt „az emberi méltóságnak m in
den em berben, személyi különbség nélkül, 
elsősorban azért, m ert em ber” .12 Ezen ítélet 
szerint a személyi kultusz nemcsak azért gyű
löletes, m ert általában emberellenes, hanem 
azért is, m ert forradalomellenes. Azokat az 
eszméket, s azt a hatalm at kockáztatja, ame
lyért forradalm ár nemzedékek életüket áldoz
ták.

Szolzsenyicin regénye nem  időtlen szimbó
lum, érzékelhetően a személyi kultusz meg
szüntetését megelőző idő belső nyugtalansága, 
izgalma hevíti. Egy zárt láger életében is a 
jelenkori történelem  egyik legfontosabb és leg
feszültebb p illanatának drám ai atmoszféráját 
tükrözi. S közvetett módon bár, de választ ad 
a Lukács á lta l még közvetett m ódon sem érin
tett kérdésre, hogy melyek voltak azok az esz
mei források, amelyekből a X X . kongresszus 
keletkezett. A személyi kultusz mérhetetlen 
károkat és keserűséget okozott, de egyet nem 
szakíthatott meg -  a kérlelhetetlen Szolzse
nyicin erről tanúskodik - ,  a forradalom , a 
szocializmus életének és eszméinek folytonos
ságát.

V.

Szolzsenyicin markáns, a valóság belső 
ellentm ondásait feltáró gondolatvilága teremti 
azt a m arkáns, újszerű művészi formáti s, 
amely az Iván Gyenyiszovics egy napját nemcsak 
eszmék, hanem  művészi elképzelések ütköző
pontjává is tette.

Az eddigiekben Lukács műfaji megjelölése 
szerint m indenkor novellaként említettük, 
holott -  a fenti elemzés ad ta  meggondolások 
alapján -  inkább regénynek tekintjük ezt az 
írást. Szolzsenyicin is annak nevezi, nyilván 
azért m ert Suhov egész em beri fejlődését, s

11 Lenin: H erzen emlékére. V álogatott művei. 
Szikra 1948., I. 784. 1.

12 V. G. Belinszkij: Cikkek Puskinról. Művei 7. 
köt. Moszkva 1955. 392. 1. (oroszul)
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emberi viszonylatainak sokrétűségét tudja 
művészileg megoldottnak. S am ikor ezt az 
elnevezést választja, csöppet sem törődik azzal, 
hogy az orosz prózában, melyben gyakran egy 
novella is terjedelmesebb, m int az ő írása, a 
regényről egész másfajta, „epikusabb” elkép
zelések vannak m indm áig forgalomban.

Az Ivan Gyenyiszovics egy napja lényege a drá- 
maiság -  élénk ellentéteként annak a statikus, 
lassított mozgású világnak, amelyről Lukács 
beszél.

Külön elemzést érdemelnének Szolzsenyicin 
drám ai eszközei, takarékos dialógusai, a plasz
tikus jelenetezés, a nagyszabású tablók töm b
szerű súlyossága. Érdekes volna a filmszerűséget 
vizsgálni, a  prem ierplanba hozott arcokat, s 
a nagy mélységű tömegjeleneteket, s az egy
máshoz kapcsolódó képsorok vibráló feszült
ség-váltakozását.

A regényben kibontakozó drám a sajátsága, 
hogy nemcsak külső színtéren, hanem  első
sorban benn, a lelkekben játszódik. Az eszkö
zök is a belső világ feltárására összpontosul
nak, egy sajátságos, intenzív lélektani ábrá
zolás valósul meg. Lukács helyesen állapítja 
meg, hogy „h iba lenne, ha a bensőségnek 
ebben a művészi hegem óniájában bizonyos 
nyugati irányzatok analógiáját lá tnánk” . E lé
lektani ábrázolás valódi természetét mégsem 
érti, m ert megfosztja attól, ami benne a leg
lényegesebb, a „külső drám ai összeütközések
kel” való összefüggésektől. Mélységesen téved, 
amikor az t írja, hogy a „külső drám ai össze
ütközések ma a legritkább kivételek közé tar
toznak” , m intha az ilyenek csak a 20-as évek 
emlékei volnának. Lukács bizonyos művészi 
form ákat, így az expresszionizmust em iatt 
korlátozza a 20-as évekre, s gondolja azt, hogy 
újabb viták  az avantgárdról túlhaladott, 
„szellemileg provinciális” csatározások. A való
ság az, hogy az elmúlt egy-két évtized története 
még bonyolultabb, összetettebb, m int e század 
egyébként is bonyolult korábbi mozgása. Ez a 
m agyarázata annak, hogy az idő problém ája 
a ma szocialista regényírója szám ára olyannyira 
bonyolultan merül fel. Nemcsak Szolzsenyicint 
em líthetjük, hanem  az ú jabb szovjet prózai 
törekvések jav a  részét. S em líthetnénk a mai 
m agyar próza több képviselőjét, akiknél az idő 
ugyancsak sajátos összetettségben ábrázolódik.

Lukács nem  veszi észre e forma újszerűségét, 
csupán egy hagyományos műfaji hierarchián 
belül szemléli, m int előzményét a  hierarchia 
csúcsán álló nagyregénynek. A dogmatikus 
kritika pedig szembeállítja a nagyregénnyel és

a regény-eposszal, amelyek állítólag egyedül al
kalm asak a rra , hogy bonyolult viszonylatokat, 
egy történelm i korszak dinam izm usát és ellent
m ondásait tükrözzék. Némely szovjet kritiku
sok annak  a kételyüknek ad tak  kifejezést, 
hogy egy olyan rövid elbeszélés, m in t az Ivan 
Gyenyiszovics egy napja, vajon tükrözheti-e 
egy korszak valóságos mozgását, s nem  helye
sebben te tte  volna-e Szolzsenyicin, ha a regényé
ben ábrázolt tényeket egy szélesebb regény
eposzban érintette volna. N álunk -  e vitákkal 
szinte egyidőben -  a kritika egy része a 
Rozsdatem etőn szintén a széles, hagyomá
nyos értelem ben vett történelm i tablót kérte 
számon.

Szolzsenyicinnek nem volt szüksége a „ tá r
gyak to talitására” , a hagyom ányos regény 
k ínálta m onum entalitásra ahhoz, hogy hű 
m aradjon a történelemhez. Szerény, de korunk 
szocialista realizmusára mégis nagyon jellemző 
művészi tette, hogy sikerült egyetlen napba 
gyűjtenie regénye egész történelm i idejét. 
A lágerélet szűk térre szorított, m onoton hét
köznapja feszült történelmi fordulónak a tükör
képe. H atalm as erők egymással szembefordu
lását pillantjuk  meg benne.

Az egy napba, „húsz órába”  koncentrálódó, 
de bensőleg történelmi m éretű regények ere
dete nem  egyszerű írói lelemény; az író a való
ságban kibontakozó dinamikus és strukturális 
form ákat lesi el bennük.

A m ai kor emberének a történelm i érzéke 
nem  azonos a múlt század em berének viszony
lag statikus szemléletével. A m a szocialista 
írója szám ára az idő problém ája nem  egy
szerűen a  tolsztoji „históriai idő” , s nem is a 
prousti „szubjektív idő” form ájában  merül 
fel, hanem  mintegy a kettő d ialek tikájában . 
Az új, d rám ai regény eredeti visszatükrözési 
form ában ragadja meg korunk történelm i való
ságának objektív sajátosságát. A jelenkori tör
ténelm i folyamatok a lassú fejlődés és az éles 
m egrázkódtatások, forradalmi fordulatok egy
mást á tható , s egyetlen em beri életszakasz
ban is érzékelhető form áiban zajlanak le. 
Esztendők telnek el egyenletes, változatlan 
hétköznapokban; s nincs az esztendőnek egyet
len hétköznapja sem, am elyben ne lehetne 
érzékelni a történelem lélegzetvételét. A ma 
em berének a tudatát, gondolkodását és érzés
világát gyökeresen átformálja az időnek ez a 
sajátságos „drám ai epikája” . Ez tükröződik 
ebben az új regényformában; a m i egész korunk 
történelm e, amelyre tökéletesen illik M arx 
jóslata, hogy „húsz év nem több egy napnál -
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noha jöhe tnek  az tán  napok, am elyekben húsz 
év összpontosul” .13

VI.

M indezek a  meggondolások együttesen arra 
késztetnek bennünket, hogy megkérdőjelezzük 
Lukácsnak Szolzsenyicin művészetéről alko
tott felfogását, s a reá épített általános követ
keztetéseket, irodalm i program ot.

Elem zésünket még csupán egyetlen gondo
lattal egészítenénk ki.

Szolzsenyicin műve értékes alkotás, s alkal
mas arra , hogy a ma szocialista realizm usának 
számos fontos vonását megvilágítsuk általa. 
In statu nascend i figyelhetjük meg benne egy 
új, korunk valóságának tükrözésére kiválóan 
alkalmas p ró za i forma létrejöttét. V alóban 
orientáló hangsúllyal m utat rá a mai szocialista 
realizmus szám ára  oly fontos, történelm i m ate
rialista tö rténelem  szemlélet szükségletére. 
Ennek h íján  bizonnyal lehetetlen le tt volna 
Szolzsenyicin szám ára is művészien megvilá
gítani a szám ára  rendelkezésre álló, dokum en
tum értékű h istó ria i élményeket. S fontos tanul
ság a regény  jellem rajzának mélysége, az a 
biztonság, am ellyel Szolzsenyicin az orosz 
prózára hagyom ányosan jellemző lélektani 
ábrázolást továbbfejleszti, a m ai valóság embe
rének, különleges körülmények között szen
vedő em berek lelkivilágának m egm utatására 
alkalmazza. A rra  figyelmeztet, hogy a mi

13 M arx-Engels: Válogatott levelek. Szikra, 1950. 
161. 1.

bonyolult korunk mintegy terem ti a bonyo
lult, ellentmondásos, nehezen földeríthető 
em beri jellem eket, s a szocialista realista író, 
ha nevéhez méltó akar lenni, nem csak a tör
ténelm et, az emberi lelket sem „kerülheti meg.”  
S tanulság lehet kompozíciójának egyszerűsége, 
stílusának sokatmondó, hétköznapian  díszte
len költőisége.

Bárm ily értékes alkotás is azonban , egyedül 
önm agában  nem  képviseli s nem  is képvisel
heti a m a szocialista realizm usának problem a
tikáját. A szocialista realizm usról folytatott 
vitáink, s az Elméleti Munkaközösség ezeket 
összefoglaló, magasabb szintre emelő doku
m entum ának  helyes, reális törekvése kiszakí
tani a szocialista realizmus elm életének vizs
gála tá t egyetlen műfaj köréből. M ihelyt meg
szűnik az irodalmon belül e kérdések regény
centrikus vizsgálata, s m ihelyt a  művészeten 
belül megszűnik irodalom -centrikus felfogá
suk, számos kényszerű egyoldalúságtól menek- 
szünk m eg, s az új problémák sokaságával talál
kozunk. Az teoretikus összegzések m egalapo
zásában  valamennyi területen gyümölcsöző 
lehet elméletileg is egy-egy jelentős műalkotás 
vizsgálata azokon az összefüggéseken belül, 
am elyekben keletkezett. S ennyiben a már 
eddig lezajlott hasonló vitáknak, köztük a 
Szolzsenyicin művészetéről valónak is, úttörő 
szerepük van.

E v itá t is azok közé az eszmecserék közé 
szám íthatjuk, amelyek elsőrendű jelentősé
gűek abból a szempontból, hogy a m a szocia
lista realizmusáról alkotott fogalm aink gaz
dagodtak, bátrabbakká és igényesebbekké vál
tak.
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Felelet
P Á N D I PÁ L

Déry Tibor: G. A . úr X-ben
I

Nehéz regénnyel ajándékozta meg Déry Tibor a m agyar irodalm at.
Nehéz regény a G. A. úr X-ben, m ert az olvasónak egy fantázia szülte világ torz életformái közül kell kihá

moznia a történet valóságos értelm ét, a komor és bizarr u tóp iába ágyazott írói gondolatot, a  szavak, figurák 
és helyzetek tényleges jelentését. Nehéz regény a G. A. úr X-ben, mert ahhoz, hogy m egértsük, ha csak fel
tételesen is, el kell fogadnunk az író valóságértelmezését: enélkül nem nyílnak meg előttünk a regény 
titkai. Ne essék félreértés: Déry regénye nem kétértelmű vállalkozás; Déry sokkal em elkedettebb szellem 
annál, semhogy ravasz kacsingatással akarná elleplezni a világos állásfoglalás merszének a  hiányát, avagy 
tényleges állásfoglalását. Rossz úton indulnak el azok, akik az ügyeskedő tehetség dodonaiságát feltételezve 
igyekeznek „megfejteni” Déry regényét. Déry nem rejti el mondanivalóját. Egy olyan fantasztikus világba 
ágyazza azt, amelyet nem önkényes írói választásnak köszönhetünk (tehát helyette nem  választhato tt volna 
áttekinthetőbb terepet az író), hanem  az eszme, a gondolat szerves következményének: ez a furcsa, sohasem 
volt világ még irrealitásában is az írói gondolat tragikus torzultságát érzékelteti. De tartsunk  rendet az 
elemzésben; hagyjuk a harm adik felvonásra azt, ami oda való.

2

A regényről megjelent kritikák úgyszólván egybehangzóan állítják, hogy a G. A. úr X-ben Kafkának A per 
című regényével tart rokonságot. Valóban: a világnak fantasztikusan elrendezett képei, a társadalm i eljárások 
formáiba öntött irracionalizmus, az életnek mint egy állandó letartóztatottság állapotának a szorongatása, 
a világnak az emberrel szembeni s az embernek a világgal szembeni idegenségét abszolutizáló szemlélet: 
mindez — mutatis mutandis -  lényeges rokoni vonás a két m űben. S egyes fontos részletek hasonlósága is a 
rokoniság benyomását erősíti: mindkét regényben központi helyet foglal el a per, a bíróság — vagy hogy egy 
részletet érintő példát is említsünk: G. megpróbáltatásai az esztelenül berendezett X -i hotelben erősen 
emlékeztetnek K. támolygására az iroda-padlás pokoli labirintusában. Nyilvánvalóak a rokonvonások a két 
írói m agatartás, sőt a módszerek között is. Az ábrázolás hűvös tárgyilagossága, az intellektuálisan pedáns 
közlési modor, a hangsúlyozottan logikus, minden konfúziót nagy ívben elkerülő előadásmód és a sok, finom 
és bonyolult árnyalat, amely a latin világosságú előadás és az irracionális téma kontrasztjából adódik: rokon
jelenség a két mű között.

Ezek a hasonlatosságok sokkal nyilvánvalóbbak és lényegesebbek annál, hogysem a véletlen művének 
tekinthetnénk előfordulásaikat. Déry Tibor pedig sokkal szuverénebb és tapasztaltabb íróművész annál, 
semhogy a  Kafka-hatás, kafkai sugallat puszta konstatálásával megválaszoltnak tekinthetnénk A per és a 
G. A. úr X-ben kapcsolatának kérdését. A fenti példákkal je lze tt hasonlóságok ismeretében, egy Déry-formá- 
tumú íróegyéniség gyakorlatában nem gondolhatunk m ásra, m int tudatos művészi és gondolati rokonság
teremtésre A perrel, e rokonságteremtés sajátos eszmei és művészi célzatosságára. Szó sincs tehá t itt utánérzés
ről, szokatlanul erős irodalmi hatásról, sokkal inkább egy tudatos írói vállalkozásról, amely nem  a szuggesztív 
világirodalmi példa kikerülésével, hanem éppen ellenkezőleg: az inspiráló modellhez való gondolati, sőt 
mű-technikai hasonulásban fejezi ki a maga önálló tarta lm ait. M ielőtt azonban részletesebben foglalkoz
nánk ezzel a  problémával, lássuk közelebbről a G. A. úr X-ben-1.

3

Déry a bevezetővel keretbe helyezi a regényt: a történetet tulajdonképpen egy eltűnt b ará tjának  kézirata 
őrizte meg. A regény a kézirat szerzőjének X-i tartózkodásáról számol be, maga a ,,szerző” „harm adik 
személyben beszél önmagáról, viselt dolgairól, aminek egyik magyarázatául emlékeztetek a  m ár említett, 
s általam  oly jól ismert szemérmes zárkózottságára . . . ”  — írja Déry. A bevezető u tán  tüstén t átbillenünk 
a fantázia birodalm ába: egy elképzelt végállomás után G. A. szekéren, majd gyalog fo ly tatja ú tját X  felé. 
Átvergődve a  hatalmas rozsdatemetőn, amelyet a remeklő írói ábrázolás az enyészet gigantikus és nyo
masztó jelképévé lényegit, G. A. megérkezik X-be. A hetekig tartó  utat X-ig most napokig tartó  botorkálás 
követi pusztuló és lakatlan városrészeken át, addig a városnegyedig, ahol sűrűbb az em beri forgalom, ahol
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szálloda és — ritk án  — üzlet is található. Az X -i világ G. A. ú r szám ára fantasztikus, érthetetlen. Az enyé
szet, amely a rozsdatemetőtől kezdve az omló épületek lá tványán keresztül, a szolgáltatások szívszorító 
igénytelenségéig elkíséri az idegent, itt az emberi élet, gondolkodás és normarendszer alapszövete lett. 
I t t  minden az enyészet, a pusztulás logikája szerint fogalmazódik meg: minden értelmes, am i az elmúlás 
irányába m u ta t, m inden értelmetlen, ami az ellen való. Az élet értelm e a  halál, ez a legfőbb boldogság, 
amelyhez nem  a  gyász rettegtető pom pája kísér el, hanem csinnadrattás-karneválos kirándulás vezet. I t t  nincs 
jelentősége a gyilkosságnak, itt a  gazdagok tesznek szívességet a  társadalomnak azzal, hogy a  szegények, 
a teherhordók nyakába ülve végzik sétáikat, s a szegények tartoznak  hálával a lovasoknak, a  „társadalom  
vértanú idnak , akik a szolgálat alkalm ait terem tik meg a számukra. I t t  a  rabok a bírák, a börtönben sejtenek 
fel az evilági kényelmek: itt minden a degradálódást, az akció-nélküliséget támogatja; itt ritkán  közlekedik 
a személyszállító gőzvasút, mert a közlekedés balesetet okozhat, viszont a szerelvény ritka és főleg váratlan 
megjelenése alkalm as arra, hogy időnként elérjék a nagy világvárosok baleseti statisztikáját. A kereskedelem 
célja nem  az eladás, hanem a vásárlásról való lebeszélés; a hotel célja nem  a kényelem, hanem  a kényelmet
lenség; itt nem  a  napot szeretik, hanem  az árnyékot. I tt a tétlenség az erény, itt az az erkölcstelen, aki az 
életet szereti, s az a  vérbeli X-i polgár, aki maradéktalanul á tad ja  m agát a romlás kultuszának, a  közömbös
ségnek. I t t  nincsenek virágok, m adarak, itt csak a romlás penészvirágai s a halál idétlen hangulatai tenyész
nek és repkednek. A viszonylag értelmes komornyik, akinek értelmessége a G. A. iránti érdeklődésben s a 
viszonyoknak némileg általánosító megfogalmazásában nyilvánult m eg, így summázza az X -beli állapotok 
lényegét: „Születésünk pillanatától kezdve kanyartalanul haladunk  végső bukásunk felé, melynek itt -  mint 
tudja -  m egváltás a  neve. A mi szenvedéseink oly egyszerűek és érdektelenek, uram, hogy nem  is érdemes 
számba venni őket: meghal az anyánk, a feleségünk, a gyerekünk, m int ahogy az épületeink beom lanak, 
ha már nem  kívánnak továbbszolgálni, vagy megkezdve, nem  akarnak  befejeződni. Még a  gyász is ildom
talan volna, m élta tlan , pimasz tám adás a jóízlés ellen. Jókedvünk oly egyenletes és sűrű, uram , hogy réseiből 
még egy hajszálnyi kérdés sem tudna kikunkorodni, nem szólva a válaszról, melynek az árnyéka sem férne 
bele. M egtaláltuk  a tökéletes egyensúly titkát, mert súlytalanok le ttünk , uram .”

Ebben a  v ilágban azok a -  nekünk oly drága -  emberek a  különcök, akikben makacsul továbbélnek, vagy 
hirtelen feltám adnak az emberi normák. I t t  az öreg Larra az egyéniség, aki nem akar részt venni a halál
kiránduláson, aki ragaszkodik az élethez, aki szeret enni, s aki görcsösen őrzi rég halott felesége képmását. 
Itt az az asszony a  kivétel, aki -  X -ben különös módon -  ragaszkodik a férjéhez, s az a férj kerül börtönbe, 
aki -  m ert szerette asszonyát -  „m egakadályozta feleségét ab b an , hogy a törvény biztosította lehetőségek 
között, saját fenséges elhatározásából elm úljon” .

G. A. it t azzal ér el emberi diadalt, hogy Erzsébetben felébreszti a  vonzódás, a szerelem, a hiúság, a  félté
kenység asszonyi rezgés-képességeit, hogy a  férfi és nő érintkezésének emberi színvonalára emeli a lányt. 
S amit sikerrel tesz a  szerelemben, azt nem  koronázza teljes siker a  m unkára nevelésben: a rendszeres, konst
ruktív m unka étoszát Erzsébet még nem  tud ja  magába szívni. A nnál nagyobb eredményt ér el G. A. úr az 
X-beliek érdeklődésének megmozgatásával. Előadásait a másik világról egyre többen hallgatják, s fokozódó 
figyelemmel: G . A. személye kezd színfolttá válni ebben a színtelen világban. Amikor pedig hősünk vissza 
akar térni a m aga hazájába, az X-beliek közül egyre többen je len tik  be ama szándékukat, hogy részt kíván
nak venni ebben  az expedícióban. A te ttre  képtelen társadalom egyedei azonban alkalm atlanok a szándék 
megvalósítására: a legtovább az idősebb L arra  tart ki elhatározása mellett, de őt is visszafordítja az útról 
G. A.: az öreggel nem tudna átvergődni a rozsdatemetőn.

így tehá t m ég az emberi normák szerint legjobb X-beliek sem vállalkoznak arra, hogy kövessék G. A.-t 
az X-en kívüli világba. Viszont G. A. visszatér X-be, ahogy B uzzati katonatisztje, Giovanni Drogo visszatér 
az elem bertelenedett erődbe az ,,élet” -ből, -  újra keresztülvágva m agát azon a fantasztikus ú ton , amely az 
erődöt és az életet összeköti és elválasztja.

G. A. visszatéréséről az az 1931. augusztus 3-áról datált „ levé l” tájékoztat, amelynek kíséretében a történet 
kéziratát elkü ld te  az írónak. A levél a  visszatérésnek két okára enged következtetni, egy felemelő és egy leverő 
indítékra: az Erzsébet iránti szerelemre, s a rra , amit G. A. úgy fejez ki, hogy „Odaszoktam m ár . . . meg
kezdtem lassú forgásomat a bomlás felé.”  I t t  figyeljünk fel a  két különböző, sőt ellentétes minőség össze
olvadására, különös egységére. A szerelem igenje már egy lem ondó, X-i lehelletű m ondatban fogalmazódik 
meg („lehet, hogy ha az Erzsébet névvel megjelölt lány már nem  él, még egyszer vissza tudok jönni. De nem 
hiszem.” ), s a  bomlás rezignált elfogadása mellett még ott az értelem  kontrasztja („O daszoktam  m ár, noha 
legmélyebb meggyőződésem, hogy itt, a m i világunkban hazudni is tisztességesebb, mint o tt az igazat mon
dani.” ).

4

G. A. visszatérése X-be s a visszatérés levélbeli indokolása tulajdonképpen döntő helyet foglal el Déry 
regényének a  koncepciójában. Mi is voltaképp a gondolati-szemléleti tartalma a visszatérés epikus mozza
natának és az  indokolásnak? A választ így fogalmazhatjuk m eg: tulajdonképpen nincs is olyan nagy
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különbség, éles ellentét G. A. szülővilága és X-nek a lényege között, m int amilyenre az X-beli szokásokból, 
külsőségekből következtethetnénk. Sőt, ellenkezőleg, éppen az a regény deprimáló közlése számunkra, hogy 
az X-beli bizarr és fantasztikus életformában a rozsdatemetőn inneni világhoz lényegileg hasonló vagy éppen 
azonos embertelenség valósult meg. Csak X-ben -  néhány lázadót nem számítva -  az emberek egész belső 
lényege idom ult az embertelenséghez, az antiélethez; a másik világban pedig hazugság, látszat, illúzió, kon
venció leplezi az elembertelenedést. A visszatérés tehát a két világ közti hasonlóságnak és — am int azt 
lá tn i fogjuk — G. A. teljes illuziótlanságának, elfáradásának jele a regényben. S ennek a  lelkiállapotnak 
valóban stílusosabb környezete X ., m int a  „külföld” .

Déry sokoldalúan, az ábrázolásnak különféle síkjain érzékelteti ezt a  különbségek ellenére is érvényesülő 
azonosságot vagy hasonlóságot. H ol direkt módon, hol pedig az ironikus előadás közvetítésével; hol virtuóz 
jelenetezéssel, hol elemző párbeszédben; hol gúnyosan, hol a játékosság határát súrolva, hol pedig döbbent 
beismerésként. X-ben a rabok „bárm ikor elhagyhatják a börtönt” , m ert nem a fegyház tartja  őket fogva, 
hanem az ítélet. (363. old.) I t t  „ a  perek az idők kezdetétől fogva m ind összefüggenek egymással” (399. old.), 
kapja meg G. A. a felvilágosítást, itt a  „perbe való befogadás” az öröm, s akit „befogadnak, annak élete 
végéig nem  lesz többé egyetlen olyan perce sem, amikor akár a leghalványabb remény is megkísérthetné. 
Az ítélet végleges és megfellebbezhetetlen.” X-ben éppen ez a „magasztos állapot” (413. old.). Mindettől 
nem sokban különböznek azok a  „külföldi” viszonyok, amelyeket ironikus rezgésű előadásában G. A. vázol 
fel X-beli hallgatóinak: „H ölgyeim  és uraim , megértik ezek után, hogy nálunk, külföldön az emberek miért 
szeretnek élni? Az utolsó ítélet napja helyett, mely felé m ár két évezrede terelnek bennünket . . . nálunk 
mindennap ítélet napja van. N álunk mindenkit feloldoznak s mindenkit elmarasztalnak.” (463. old.) S X és a 
„külföld” mögött ott a kafkai világ, melyben örökös a per, bizonyíthatatlan az ártatlanság, ahol a felügyelő 
így szól К -hoz: „L etartóztattuk, igaz, de hivatása teljesítésében ez nem akadályozhatja. Megszokott élet
módjában sem korlátozzuk.” Az azonosságok mellett valóban másodlagos a nonstop perre való reagálások 
különbözősége: ami Kafka hősét lidércnyomásos szorongással béklyózza, az az X-belieknek „magasztos 
állapot” . G. A. úr pedig m inderről ironikus fölénnyel nyilatkozik.

Az X-beli és a „külföldi” társadalm i egyenlőtlenség komm entálásában is eljut Déry az azonosság fel- 
ismertetéséig. X-ben a gazdagok, a „lovasok” , lehetőséget teremtenek a  szegényeknek, a  ,,lovak” -nak, hogy 
nyakukba véve őket, szolgálhassanak. A „szegények iránti tapintatból”  teszik ezt a tehetősek (105. old.), 
s ebben a fordított értékrendű világban a szolgálat a jó  és természetes, s a szolgálat elfogadása az a kegy, 
am it csak a gazdag kevesek gyakorolhatnak. A ,,külföldön” pedig: „A  nép nem tud meglenni a mindenkori 
uralkodó osztály nélkül és fordítva. A cseléd nem tud meglenni az úr nélkül, az ú r a  cseléd nélkül. A bér
munkás nem tud meglenni a gyáros, a  gyáros a munkás nélkül; oly álomszerű szenvedéllyel vonzódnak 
egymáshoz, m int igaz szerelemben a férfi és a nő. A rab nem tud  meglenni a porkoláb, a porkoláb a rab 
nélkül, mindegyik énjének jobbik  felét tiszteli a  másikban . . . Hölgyeim és uraim , valam ennyien hatal
munknak teljes, kíméletlen latbavetésével küzdünk azért, hogy vagy uralkodhassunk, vagy szolgálhas
sunk . . .” (499. és 500. old.)

A hazájába visszatérő G. А-t az első ember meglopja; X-ben saját igénytelenségük, degradáltságuk 
„lopja meg” az embereket az élet javaitól. O tt az igény, itt az igénytelenség a  fosztó erő. Csak a 
tudat másként dolgozza fel a  tényeket ott, és másként itt. „M i teszi az embereket nálunk kivétel nélkül 
vidámmá és megelégedetté?” — teszi fel a  kérdést G. A. S tüstént válaszol: „Az, hogy m egtanultak hazudni.” 
(446. old.) („A hazugságot avatják világrenddé” -  mondja Kafka К .-ja.) Az őszinte elfogadás és a lélek 
mélységéig, a reflexekig való hasonulás az elmúlás, a lefelé menetelés világrendjéhez s a hazugságban való 
feloldása a  világ embertelen ellentmondásainak: tulajdonképpen kétféle reagálás Déry regényében lényegileg 
ugyanarra a helyzetre.

A hasonlóság-azonosság még a szerelem szférájában, pontosabban a  férfi és nő kapcsolatának moráljában, 
illetve a-moráljában is érvényesül. A Larra-házban Erzsébet szobájának szabad ágya új és új férfivendégek 
hálóhelye, amiről Larra úr, az apa, nemcsak tud, hanem  természetesnek is tartja ezt az állapotot, m int 
ahogy ezt tartja  természetesnek az X-ben érvényesülő közfelfogás is. S az a különös, am i ezzel ellenkező — 
például a  páros szerelem groteszk igényét „sínylő” bebörtönzött férj, vagy a G. A. úrnak panaszkodó X-beli 
asszony, aki szereti és m egtartani akarja férjét. Nem kell hozzá különösebben élénk fantázia, hogy ebben az 
érzelmileg kiszikkadó világban am a G. A. ú r által ismertetett külföld bizarr, fantasztikus tükörképét ismer
jük  fel. Csak éppen a tükörkép elfogadott „em beri” norm ának m utatja azt egy lefokozott társadalom szín
vonalán, am it hazugságokkal leplez el a  „külföld” .

A két világ egymásba való átjátszásának közvetettebb jeleit, rejtettebb bizonyítékait is megfigyelhetjük. 
Erzsébet viselkedésében egyre pontosabban érvényesülnek a jól ismert normák: hiúsága, vonzódása, félté
kenysége, férfigyötrő kis akciói nemcsak a „külföld” asszonyait ju tta tják  eszünkbe, hanem  Déry korábbi 
regényeinek szerelmes asszonyait, lányait is. S Iréncusz?! És Leone?! X-beli sajátosságaik mögül is kiraj
zolódnak arculatukon a bu ta  biztonság, a dölyfös önteltség, a prepotencia, illetve a cinikus és gyilkos erőszak 
vonásai és készségei. Ezek a tulajdonságok pedig nemcsak X-beliek, hanem X-en kívüliek is. Még a stílus 
játékai is azt szuggerálják, hogy a két világ különbségeit csak felszíni jelenségeknek látja az író, s lényegesebb 
számára a hasonlóság, az azonosság. Ahogy G. A. beszél a  lányról, az stilárisan rendkívül közel áll ahhoz,
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ahogy a lány  beszél önmagáról; a  jelzős jellemzések játékos nüanszaihoz nemcsak G. A. ért, hanem  az X - 
beliek is. Az író , G. A. és Erzsébet felváltva emlegetik a lány „árm ányos” és „csúfolkodó” kis lábait, a vidékies 
akcentussal enyelgő X-beli lány (. . . Lássa, hogy kell . . .” ), a raffinált beszédkultúráról, kifinomodott jelző
használatról bizonyságot tevő komornyik („csúfondáros kis lakást tudnék az ön szám ára” ) azt tanúsítják, 
hogy e tek in tetben  sem m aradnak el a külföldiektől. De a stílus finomságai nemcsak ezt a célt szolgálják 
a regényben. Á llandóan provokálják az olvasó asszociációs ingereit, hogy a  G. A. úr X-ben villanásait, jellemeit, 
nüanszait összekapcsolja Déry korábbi regényeivel. S ami ennél is lényegesebb: Déry a stílus eszközeivel 
fölényt és irón iá t teremt, realitás és irrealitás kancsal keverését és gyakran groteszk , ,egymásra fényképe
zését” végzi el. S itt egy újabb kérdést hagyunk -  egyelőre -  nyitva: mi a funkciója, mi a tartalm a ennek a 
fölénynek, diszkrét iróniának? E rre  m ajd  csak akkor válaszolhatunk, ha feléltünk arra  a másik kérdésre: 
mi a célzata, m i az értelme a két világ közti hasonlóság-azonosság ábrázolásának? mi a jelentése ennek a 
totális sivárságnak, mit akar kifejezni az író a realitás („külföld” ) és a fantázia-terem tette világ (X) össze
mosódó s egyaránt lehangoló térképeivel?

5

Ez a hasonlóság-azonosság az X -i világ és a  „külföld” között tulajdonképpen a  kör bezárulását jelenti: 
itt is, o tt is em bertelen az élet; X -ben szabad az emberi akarat, nincs em bert korlátozó rend -  de a  szabadság 
csak egy belülről degradálódott, igénytelen, összezsugorodott emberi form átum ban érvényesülhet. Amott, a 
külföldön, érvényesül egyfajta rend — a tőke, s nem a szabadság érdekében. Az ember szabadsága helyett 
a  hazugság, az önáltatás szabadsága valósult meg ott; végső soron mindkét világban -  renddel és rend nélkül, 
elfogadva, vagy hazugsággal takarva -  gátlástalanok az ember elleni törekvések és folyamatok, s korlátok, 
rácsok közé kerül a humánum. Egyáltalán, megvalósítható-e szabadság és rend em berért való egysége? 
Nem eleve lehetetlen-e ez az egység? S ha  lehetetlen, akkor nem m arad  más hátra, m int a szorongás és rémület 
a megsejtett emberi távlattalanság miatt. Tulajdonképpen ezt fejezi ki a  regényben lezáruló kör: G. A. előadásai 
az X -belieknek m ár magukban hordozzák G. A. majdani visszatérésének ideológiáját. Hősünk „kiutazása” 
a külföldre, találkozása az első utassal, aki kifosztja őt, majd visszatérése X-be -  mindez a  reménytelenség, 
a k iúttalanság, a  feladott harc epikus kifejeződése. Említettük m ár, hogy G. A-nak az íróhoz intézett búcsú
levele félreérthetetlenül leszögezi, hogy a  visszatérés tulajdonképpen az X-esedés következménye, tehát 
általánosabb érvényű vonzalomról van szó, m int az Erzsébet irán ti szerelem. S tegyük hozzá: így kívánja 
ezt a  regény logikája is. H a G. A. csak egy szerelmi szenvedélytől űzetve térne vissza kedveséhez, a befejezés 
szembekerülne az egész történet koncepciójával, s valami ahhoz hasonló romantikus hum ánum  távlatát 
igazolná a  végkifejlet, mint amivel V örösm arty zárja -  keserű bizakodással -  a Csongor és Tündét: „Ébren 
maga van csak az egy szerelem.” Ám X -ben még a szerelem sem m aradhat ébren. G. A. remek humanista 
eltökéltséggel szegezi szembe a sivársággal a munka és a szerelem emberségét -  a rozsdatemető víziója mellett 
a regény legszebb fejezeteit írja erről Déry. De am int G. A. rádöbben arra, hogy Erzsébettől függetlenül is 
asszimilálódik X-hez, ez a felismerés kim ondatlanul is m agában hordozza annak a tudomásul vételét, hogy 
az ő szerelm ét és munkaétoszát is maguk alá gyűrik az elmúláshoz igazodó X-beli életnormák.

Mivel it t is, o tt is vannak szegények és gazdagok, elnyomók és elnyomottak, mivel a „külföld” jelleg
rajzában félreismerhetetlenek a kapitalizm us vonásai, s az írói előszó útm utatása nyomán azt kell szemlél
nünk borzalom m al X-ben, „hogy a  tőkés gazdasági rend szabadságeszméje mint tekeri ki a saját nyakát” -  
elfogadhatnánk a regénynek egy olyan értelmezését, amely a kapitalizmus írói kritikájában látja a G. A. úr 
X-ben lényegét. Ezt az értelmezést csak megerősíti a könnyen kielégíthető és megnyugvó érdeklődés számára 
Déry előszavának egy közlése: „ M in t m inden utópia, ez is polemikus jellegű, tehát egyoldalú, hiszen a 
képzelet és a kísérlet szabadabb já téka kedvéért kihagytam belőle a történelem valóságos ellenállását, a szo
cializmust, hogy annál meggyőzőbben ábrázolhassam a rém ületem et.”

Mi mégsem tudjuk elfogadni azt az értelmezést, amely a regényt a  tőkés rend kritikájának véli. De nem 
tudjuk elfogadni azt a másik értelmezést sem, amely minden sorban és sor mögött a  szocializmus bírálatát 
hallja, örülve vagy félve, s az egész regényben egyebet sem lát, m int társadalmi viszonyaink alig bújtatott 
kritikáját, ironikus-karikizáló elutasítását. Az előbbi értelmezés perdöntőnek tartja Déry előszavát; az utóbbi 
értelmezés olyan kényszerű gesztusnak tekinti a fent idézett m ondatot, amelyet a regény megjelentetésének 
érdeke k ívánt az írótól.

M indkét értelmezés leegyszerűsít, redukál, kiküszöböl valam it a regényből, a könnyebb megoldást választja. 
H a a fentebb írottak elég meggyőzően bizonyítják, hogy X. és a „külföld” között nincs lényeges, diametriális 
ellentét, hogy a regény koncepciójának éppen az a gerince, hogy a két világ reménytelenül hasonlít egy
másra, sőt valahol a dolgok lényege szerint azonos is egymással, tehát totális a sivárság, az ésszerűtlenség, 
az emberszerűtlenség: akkor teljesen hiábavaló antikapitalizmust vagy antiszocializmust keresni a  regényben. 
Benne van  abban  mind a kettő, vagy pontosabban: egy teljes emberi kiábrándultság, megrázkódtatás, távlat
talanság rémképe ez a regény, a totális csalódás kifejeződése, legalábbis a társadalm i gyakorlatot illetően. Ez a két
ségbeesés nem  kapitalizmust vagy szocializmust vetít az olvasó elé, még csak nem is egyik vagy másik formáció
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fantasztikus mását, hanem az írói rettenet, kiábrándultság képeit fényképezi -  nem is egymás mellé, hanem 
egymásra, lidérces-kaotikus, majdhogynem szürrealisztikus áb rákat teremtve. Ki ne fedezné fel ezen a 
deprimáló tablón a tőkés rend visszataszító vonásait? De ki á llítha tná , hogy a torz görbületekben nincsenek 
jelen a szocializmus gyakorlatának torzulásai. Nemcsak azok, amelyeket a kapitalizmus örökségeként egy 
ideig természetesen hordoz m agával az új rend, hanem azok is, amelyek természetellenesen jelentkeztek 
a szocializmus gyakorlatában. V annak tárgyiasabb mementók is ebben a különös regényben. Л rozsda- 
temető látomása például a világháború utáni roncsmezők emlékét idézi; a pusztuló városkép s a pusztító 
anarchia jelenetei, a közömbösen szemlélt utcai gyilkosságok az ellenforradalom lidérces képeit is felriasztják 
bennünk.

Minek a szám lájára írjuk Iréneusz úr ostoba önteltségét, prepotenciáját; Leone cinikus gyilkosságait, az 
ésszcrűtlenség riasztó képeit, az emberszerűtlenség egymásra torlódó jelenségeit? A kapitalizm uséra? A fasiz
muséra? A szocializmus ellen érvényesült antileninizmus, a törvénytelenségekkel operáló személyi kultusz szám
lájára?! Déry regényében nem különülnek el éles lineákkal az egyes rovatok. Tulajdonképpen nincsenek is eb
ben a regényben ,,rovatok” . Nincsenek distinkciók sem a kapitalizmuson, sem a szocializmuson kívül és belül: 
a kiábrándulásnak, a reménytelenségnek, a távlattalanságnak éppen ez a határtalansága, körvonalazatlan- 
sága az írói tartalom  lényege. A regénybeli fantasztikus-bizarr ábra nem a kapitalizmus jövőjének vészes 
jóslata, nem is a szocializmus travesztiája, hanem egy totális emberi kiábrándultságnak, az emberi nem 
lehetőségeit tagadó keserű szkepticizmusnak utópiába form ált döbbeneté. Persze, ezzel a  közvetettséggel 
hordoz a regény társadalom kritikát is, de nem névre szólót: ez a kritika olyan totális, hogy önm agát is meg
semmisítéssel fenyegeti. Az író az egészet m utatja rossznak, emberszerűtlennek, az egésztől fordul el: a 
munkát, a szerelmet s az öreg L arra  megindítóan szép és nemes életvágyát sem tartja elegendő ellenállásnak 
az emberiség pusztulásával szemben. A kérdés ezek után az: hová fordul el, mi felé fordul az író? Mi az a 
biztos pont a talpa alatt, amin megfordulni, szembefordulni képes? H a a szocializmust valóban kihagyta volna 
gondolatrendszeréből, akkor a saját maga által állított játékszabályokat szegte volna meg, akkor — egy törté
nelmileg reális lehetőség elfogadása esetén, ha csak az előszóban fejezi is ki ezt az elfogadást -  voltaképpen 
az egész regényt „diszkreditálná” . S akkor egy egészen más regényt kellett volna írnia.

6

Nem válaszolhatunk a fenti kérdésre, nem is igen érthetjük meg magát a regényt sem, ha  nem vesszük 
figyelembe a regény keletkezésének körülményeit, az író helyzetét, amelyben a G. A. úr X-ben született.

Szinte észrevétlenül rögzítődik a regény tájékozódási centrum ává a Kerületi Börtön. Valamiképpen 
minden út ide vezet, s ha emlékezünk arra, hogy X. jellegzetessége az állandó per, amelybe egyszer mindenki 
beléphet, akkor nem nehéz felismerni a börtön-központúságnak a városképi helyzetnél mélyebb értelmét. 
Nemcsak arról van szó, hogy az igénytelenség és akarattalanság világában burjánzó penészes szabadság 
közepette -  az X-i szabadságfogalmat mit sem zavarva -  folyik az állandó per, hanem arról is, hogy a regény 
szűk folyosói, kopár falai, a szállodai szoba éjszakai kivilágítása, a  legyek, kutyák, állati lények nélküli kővilág, 
a  virágtalanság nyomasztó állandósággal idézik fel a börtönatm oszférát. Larráék házában, ahol egyébként 
a  szerelmét találja meg G. A., ,,A  homályos folyosó két o ldalán nyolc-nyolc ajtó sorakozott föl, mögötte 
zárka nagyságú sötét szobák, egy-egy apró ablakkal arra a két keskeny sikátorra, melyek a házat a szom
szédos bérkaszárnyáktól elválasztották.” De idézhetnénk annak a teremnek a képét is, ahol G. A. ismeret- 
terjesztő előadásait tartja, idézhetnénk egész sorát a börtön-reminiszcenciáknak, amelyek á t- meg átszövik 
Déry Tibor regényét.

Ez a börtön-központúság nem elvont ideológiai konstrukció a regényben, nem a fantázia szabad mozgásá
nak a terméke, hanem  az író személyes életélményeiből az X-i világba átszűrődő motívum, sőt vezérmotívum. 
S éppen ez az az életmozzanata az írónak, amelynek ismerete nélkül aligha érthető meg a G. A. úr X-ben 
bonyolult gondolati világa.

Déry T ibor úgyszólván szellemi eszmélésétől kezdve kapcsolatban állott a forradalmi munkásmozgalommal. 
Ezt a kapcsolatot fenntartotta az illegalitás körülményei között, meggyőződését művek sorozatában fejezte ki, 
s a felszabadulás u táni politikai és kulturális átalakulásban D éry neve és műve a kom m unisták szellemi 
pozícióját erősítette. Ismeretes, hogy a párt és Déry kapcsolata, különösen a fordulat éve u tán i szakaszban, 
nem volt zavartalan: a Déry m űveit fogadó hivatalos álláspont, különösen a Felelet kritikája, eltorzult a 
szocialista építés később kirobbanó belső ellentmondásainak szorításában. [.Ügy gondolom , hogy Déry 
korábbi regényeinek kritikai fogadtatása számos, máig is érvényes észrevételt tartalm azott, de az értékelés 
lényege, amely elsősorban a negatív (vagy negatívnak tarto tt) jelenségekhez kapcsolódott, tarthatatlan.] 
Ilyen előzmények után  látjuk D éry T ibort 1953 és 1956 között a  szektás-dogmatikus vezetés elleni tiltakozás 
hangadói között, majd e politikai harc revizionizmusba sikló hullám ában, az irányvesztés tragikus kon
zekvenciáival; amelyek -  m int ismeretes — a népköztársaság törvényes rendjével való konfliktusig vezettek. 
Déry bíróság elé és börtönbe került. Nem a törvénytelenség börtönözte be az írót, hanem  a törvénytelen
ségeket leküzdő, megújuló szocialista rend; nem konstrukciós per volt a Déryé, hanem iránytévesztésének 
tragikus, de az adott körülmények között elkerülhetetlen következménye. Többszörösen tragikus és ellent-
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mondásos helyzetbe került az író. A forradalm i munkásmozgalom sodrában átélt évtizedek u tán  egy olyan 
történelmi p illan a tb an  került szembe a sodrás fő irányával, am ikor a  mozgalom kemény m unkába kezdett, 
hogy leküzdje a  korábbi pártvezetés terhes hagyatékát. H a  D éry szubjektív szándékai -  legszélsőségesebb 
56-os m egnyilatkozásai közepette, sőt letartóztatása u tán  is — igenelték a szocializmust, akkor -  reprodu- 
kálhatatlanul, tragikusan groteszk módon -  a világtörténelem ad o tt szituációjában az a  hatalom  képvi
selte az író szubjektív szándékait, amely m agát az írót, objektív tettei m iatt, letartóztatta. S a katharzis itt 
nem je len th e te tt m ást, mint az író rádöbbenését arra az igazságra, hogy szubjektív szándékai és életútjá
nak logikája a r r a  a hatalomra szavaznak, amelynek megerősödését, feltápászkodását az ellenforradalom 
után, nehezíte tte  m agatartásával.

Senki nem  kérte s nem is fogja kérni Dérytől, hogy a szocialista rendszerhez való hűsége bizonyságaként 
fejezze ki kései egyetértését saját korábbi letartóztatásával. H a  az író a maga 56-os vagy 57-es szubjektív 
szándékait, a  szocializmus elvont igenlését állítja szembe, önigazoló érvként, letartóztatásának tényével, 
akkor nem  m ondhatunk  mást, m int hogy ez a belső mérlegelés D éry szuverén joga, m agánügye. Ugyan
akkor biztosak vagyunk abban, hogy ha Déry a maga önigazolásának fő motívumát a szocializmus igenlésé
ben jelöli m eg, akkor életútjának ez a centrális igen-je az adott történelm i körülmények között nem  m aradhat 
meg puszta elvontságban.

Ez azonban  m ár a G. A. úr X-ben megjelenését követő művek problematikája. A fentiekkel, D éry hét-nyolc 
év előtti trag ikusan  ellentmondásos helyzetének vázlatos jellemzésével éppen arra akartunk utalni, hogy 
szubjektív o ldalró l megérthető a regénybeli teljes perspektívátlanság, még ha objektív oldalról nem  is fogad
ható el. Ez a regény Déry börtönéveinek terméke. Ebben a helyzetben Déry elvont, szándékokban hordozott 
szocializmusa elegendő volt ahhoz, hogy börtönéből se tekintsen várakozóan és nosztalgiával a kapitalizmus 
felé, de nem  vo lt elég, nem lehetett elég ahhoz, hogy a szocializmus életképességét s valóságos távlatait ne az 
akkor közelm últ évek torzulásai alapján ítélje meg. Ismétlem, m indez nem egy közvetlen társadalom bírálat 
form ájában érvényesült, hanem egy em beri rettenet kivetítésében, a képiesített szorongásban, a lezártnak 
vélt sötét kö r depressziójában. Tulajdonképpen ez a regény uralkodó jellegzetessége, ez a kom or hangulati 
háló terül el a  G. A. úr X-ben fejezetein, s csak ezen keresztül érzékelhetjük a perspektívátlanság aktuális 
jelentését.
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Déry regénye hitelesen tükrözi az író valóságos belső állapo tá t az ötvenes évek második felében, de nem 
fejezi ki reá lisan  ugyanennek az időszaknak az objektív tendenciáit. Híven érzékelteti az író reagálását 
tragikusan ellentmondásos helyzetére, de nem  tudja feltárni ennek az ellentmondásosnak a valóságos helyzet 
történelmi m élyéig nyúló gyökereit. N em  vitatjuk a regény szubjektív igazságát, s nyilvánvaló az is, hogy 
ez a regénybeli életlátás, világkép sokak rokonhangulatát, sokak távlatvesztését foglalja-sűríti magába 
az ötvenes évek második feléből. De ez a kiábrándultság, távlatvesztés, amely része volt a  je lzett időszak 
em beri-tudatbeli valóságának, ebben a regényben abszolutizálódik, misztifikálódik — azaz kim ozdul eredeti 
helyzetéből-arányaiból.

(A m unkásm ozgalom  nagy belső megrázkódtatásával összefüggő különféle emberi reakciók érzékeltetése 
minden korlátozás nélkül feladata a művészetnek. T ehát esztelenség lenne azt követelni, hogy a negatív 
reakciókat hagy ja  a  művészet számításon kívül. Ám a negatív reakciók objektív realitása csak az objektív 
történelmi folyam atok oldaláról fogható fel. A fekete-fehér ábrázolás teljesen alkalmatlan ennek a helyzetnek 
a kifejezésére. D e az árnyalás, a  sokoldalúság megkövetelése, az em beri konfliktusok objektív összetevőjének 
hangsúlyozása nem  a negatív reakciók igazolását jelenti. Ellenkezőleg! Éppen e m agatartás-tartalm ak teljes 
emberi szövevényének a megm utatását kívánja, a művészileg kim unkált objektív minősítéssel együtt.)

M egértjük, hogy a  G. A. úr X-ben születésének körülményei között a valóságos összefüggések nem éltek 
Déry tu d a tá b a n , de ezzel az írói szubjektum ot illető megértéssel együtt sem tudunk egyetérteni ezzel a 
képpel, ezzel a  m itizált távlattalansággal. Tagadjuk ezt a képet -  nemcsak a világ jövője, hanem  a világ 
jelene a lap ján  és érdekében is. De nem  hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a m ozzanatokat sem, amelyek 
ha nem is vá ltoztatják  meg, de motiválják ezt az uralkodó regényképet.

S itt kell visszatérnünk egy korábban feltett kérdéshez. Ami D éry regényét Kafka regényével rokonítja, 
az egy közérzet abszolúttá tétele, s ennek számos ábrázolásbeli-formai konzekvenciája. A  kiábrándult, 
elkomorult D éry  tehát nemcsak szemléleti-hangulati inspirációt kapott az elkomorult, táv lato t vesztő Kafká
tól, hanem  formai-technikai sugallatokat is. V an azonban lényeges különbség is a két regény között. Kafka 
a hatalom átvételre  készülő fasizmus „előjátékainak” korában  elreménytelenedett értelmiségi kisember 
közérzetét abszolutizálta. Ő az imperializmus emberellenességét misztifikálta a világ, az élet lehetetlenülésévé. 
Ez a misztifikiáció elnyelte, megsemmisítette az antifasizmus, a  szocializmus adott realitását — anélkül azon
ban, hogy A per szuggesztiójából eltűnne ennek a pesszimizmusnak az imperializmus által való feltételezettsége.

Déry nem  az imperialista kor m egtám adott kisemberének a  közérzetét tágítja világképpé. De abszolutizál 
ő is, fentebb le írt helyzetének tragikum át vetíti rá a világra, s a  végeredmény, lényege szerint, nem tér el a
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Kafkáétól. Sőt! M intha a Kafka-inspirációk nyilvánvalóvá tételével Déry még hangsúlyozná is az emberi 
(és művészi) közösségvállalást az embertelenség elleni kétségbeesett, m ár-m ár temetkezésnek beillő tiltako
zással. De a hasonlóság, a közösségvállalás nem zárja ki a különbség érzékeltetését. Déry mesterien ért ahhoz, 
hogy a művészi alakítás gesztusaival, a  végletes kafkaisággal is érzékeny és jelentős h a tá r t vonjon a maga 
és a cseh-német író álláspontja közé. D éry regényében az ad abszurdum  fejlesztett u tóp ia  nemcsak a teljes 
kilátástalanság sivár képe, hanem olyan háttér is, amely előtt vonzóbban és hum ánusabban jelennek meg 
az X-i normák tagadásai: id. L arra elbűvölően emberi életkedve; Erzsébet és G. A. szép szerelme; a  férje 
emlékéhez hű Elza emberi tragédiája; a  gyermekét szerető anya megrázó halála; a  feleségéhez ragaszkodó 
férj bebörtönzése; G. A. meghitt kis munkaszemináriuma. Mindez az örök emberi ellenállása az embertelen
séggel szemben, az élet-nosztalgia felsugárzása a reménytelenség közepette. A szabadság és a rend társa
dalm i méretű összhangja lehetetlennek minősül Déry világaiban, de ebben az éjszakában m ég pislognak a 
társadalm i formációktól független, illetve azokkal dacoló emberi megnyilvánulások szikrái. A humánumnak 
ezek a  jelzései a közvetlen ellenállást fejezik ki a teljes reménytelenséggel, a  teljes kiábrándultsággal szemben. 
S ez az „ellenállás” még akkor is m egragadó és emberi, ha társadalm i értelemben elvont-általános, s ha 
végül erre is ráborul a regénykoncepció sötét takarója.

V an aztán közvetett ellenállás is. A regényt átszövő irónia, a  boncoló tárgyilagosság, az elemző ráció 
mindig érvényesülő fölénye anyagával szemben, a harm adik személybe helyezett előadásmód, az írói meg
közelítés ésszerűségének bizarr ellentéte a megközelített világ ésszerűtlenségével: mindez a  regény művészi 
összhatásában egyfajta distanciát terem t az író és a regényben kifejtett vélemény között, valam iképpen meg
rendíti az egész koncepciónak -  nem  a komolyságát, hanem a biztonságát, stabilitását.

K afka regényére is jellemző a pontos, gyakran részletező előadás; az embertelenség bonyolult és számára 
áttekinthetetlen szövevényét Kafka is áttekinthető szerkezetbe és kristályosán tiszta m ondatokba abroncsozta. 
Az ő irracionalizmusa is egy racionalista, rendszerező modor kíséretében jelentkezik -  de nála  mindez nem 
a belső távolságtartás kifejezője saját végletes reménytelenségével szemben, nem a pesszimizmusnál mélyebb, 
bizakodó emberi réteg sajátos feltörése. Éppen ezért nem is érezzük regényeiben a  lidérces álomból való 
ébredés lehetőségének mégoly halvány jelzéseit sem. Kafkánál az előadás, a közlési m odor precizitása félel
metes érzékeltetője az elembertelenedés iszonyatos rendjének, a  fasizálódás (majd a beérett fasizmus) porosz 
pontosságának, az Európára préselődő racionalizált ésszerütlenségnek. A primitív mítoszok és a  modern 
futószalagra szerelt barbarizmus együttes világának bizarr képei a Kafka-regények, a  jobbért való harc 
kilátástalanságának torzító pszichológiájával együtt. De Kafkánál nincs meg az a világképe hitelességét 
állandóan kikezdő-megingató előadói-modorbeli vonás, irónia és fölény, amely Dérynéi mindvégig éreztet 
egyfajta szkepticizmust az emberiség jelenét és jövőjét beborító pesszimizmussal szemben.

V an aztán ennek a  modornak, gyakran modorosságnak, fölénynek másfajta jelentése, vonatkozása is. 
A mellett, hogy ott élnek benne a D éry korábbi regényeiből ismert modorbeli vonások, a fölényérzet gesz
tusai, egy intellektuális-arisztokratizmus bujkáló jegyei — most, ebben a regényben, egy új pszichikai mo
m entum  is járu l az előzőekhez. Az em beri öntudat, az emberi méltóság védekezése egy olyan helyzettel 
szemben, amelybe egy történelmi megrázkódtatás és saját tetteinek objektív célzata ju tta t ta  az írót. Pszicho
lógiailag érthető védekezés ez, még akkor is, ha tudjuk: a fent vázolt helyzet végső, pszichikai elrendezése 
még az író belső világában is csak az objektív mérlegelés alapján történhet meg. V áltozatlanul feltételezve 
természetesen Déry szubjektív szocialista elkötelezettségét.

8

I t t  ju tunk  el ismét ahhoz a kérdéshez, amelyet az író -  akaratlanul is -  feltesz olvasóinak, am ikor könyve 
előszavában azt állítja művéről, hogy abból „ a  történelem valóságos ellenállását; a szocializmust” kihagyta. 
Igaz ez?

Az eddig elmondottak alapján az t válaszolhatjuk erre a kérdésre, hogy igaz is, m eg nem  is. Amikor 
Déry az X-i világ sivár és groteszk terepébe belevetíti -  nem önálló kép hatását keltve, hanem  össze
mosva vonásait egyéb alakzatokéval -  a  szocializmus eltorzult gyakorlatának vagy inkább eltorzult emberi 
képleteinek az ismertetőjeleit, akkor semmiféle distinkciókat nem tesz szocializmus és annak torzulásai 
között. T ehát a regény bizarr világába a negatívumokkal, a szerintünk nem törvényszerűen fellépett torzulá
sokkal azonosítottan szívódik fel a  szocializmus. Eszerint tehát nem  állíthatjuk, hogy D éry „kihagyta” 
regényéből a szocializmust, noha ez a  fantasztikumban kifejeződő foszlányos „jelenlét” nem  a valóságos 
létezés, hanem a Déry tudatában a torzulásokkal azonosított szocialista gyakorlat lidércnyomása.

De ha azt figyeljük ebben a regényben, hogy milyen elvek, eszmények alapjáról ítéli el D éry a hazugság 
rendjét és a pusztulás szabadságát, ha az t vizsgáljuk, mi az az idea, amelynek birtokában fél és retteg az író, 
akkor minden erőszakoltság nélkül következtethetünk vissza, m int az írói pozíciót m eghatározó elvekre, 
a  szocializmus nagy emberi igazságaira: a  kizsákmányolás elvetésére, a termelés és az igények növekedésének 
dialektikájára, a rendben kifejeződő szabadság és a  szabadságban kifejeződő rend eszményére, az ember- 
központúságra. M indaz a  rossz, am it D éry ebben a komor regényben elénk tár, tulajdonképpen szöges ellen
téte m indannak az igaznak, emberinek, am it a szocializmus alapelvei kimondanak. T ehát a m űből kiinduló
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logikai ú to n  sem juthatunk más eredm ényre, m int arra, hogy a G. A . úr X-ben nem a szocialista élet eszmény, 
élet elvek tagadása , elvetése, hanem  az afeletti kétségbeesésnek a kifejeződése, hogy ezek a  magasztos elvek 
és eszmék gyakorlatilag megvalósíthatatlanok. Az X-i negatív u tóp ia  mögött jelen van a regényben egy 
lá th a ta tlan  pozitív utópia is; az előbbi megvalósulásától retteg az író, az utóbbit megvalósíthatatlannak 
tartja. Ilyen  értelemben tehát a szocializmus valósága valóban hiányzik Déry regényéből, de nem azért, 
mert az író , ,kihagyta”, hanem azért, m ert — saját tapasztalatait irreálisan általánosítva — nem  bízott annak 
gyakorlattá tételében. Hangsúlyoznunk kell az általánosítás irreális voltát, hiszen a torzulások abszolutizálása 
egyrészt kihagyja a szocializmus életképességének az ellenállását, másrészt -  ezzel a  „kihagyással” szoros 
összefüggésben -  az elvont konstrukciók, utópiák irányába kényszeríti az írói ábrázolást, ahol nincs 
jelen a  tények, a  valóság közvetlen kontrollja. Ez az elvontság jellem zi a pozitív utópiát is: a  negatív 
utópia irrealitásából következtethetünk erre. Ami ebből a regényben közvetlenül is megjelenik, az örök 
emberi derengése, természetesen nem  független a szocializmus eszméjétől. De amíg ez az emberi társadalmilag 
elvont, add ig  bízvást lehet a polgári hum anizm us kategóriája is, azé a humanizmusé, amelynek társadalmi 
rendjét gyilkos iróniával ítéli el regényében Déry Tibor.

De m indennek az ismeretében az t is elmondhatjuk, hogy aligha tekinthetjük a kiadás érdekében tett 
„engedm énynek” az írónak azt a  megjegyzését az előszóban, hogy kihagyta regényéből „ a  történelem való
ságos ellenállását: a szocializmust . . Az az író, aki nemcsak az ellenforradalom előtt, hanem  az ellen- 
forradalom  véres napjaiban, m ajd letartóztatása idején a kiábrándulások poklait já r ta  meg, értve ezen a 
szocializmus gyakorlatából való k iábrándulás pokolmélységét is -  az életbe, a társadalom ba visszatérve, 
szembe nézve az élet változó arculatával, le kellett hogy írja ennek a  válság-regénynek az előszavában, hogy 
nem elvont, hanem  valóságos történelm i ellenállásnak tartja a szocializmust az embertelenséggel, a  pusztu
lással szem ben. Nem a kiadhatás érdeke — D éry önbecsülése kívánta meg ezt az előszót.

M indez természetesen nem változtat azon a tényen, hogy más helyzetlátásból fakad a regény, s megint 
másból az  előszó <*- még ha a két pozíció között felismerhető is a  kontinuitás: a  regény egy súlyos válság ter
méke, a válság mélypontján — az előszó a válságból való kiemelkedés szerény jelzése.

9

Déry sokkal jobb író annál, semhogy a  G. A. úr X-ben m űproblém ái függetlenek lennének a regény koncep
ciójától. I t t  nem  úgy vetődik fel a  kérdés, hogy mit tudott és m it nem  tudott művészileg realizálni az író 
saját elképzeléseiből. Amit Déry „e lképzelt” , azt realizálta is a regényében. A művészi megvalósítás ebben 
az esetben nem  lehet vita tárgya, illetve nem  lehet az „elképzeléstől”  független vita tárgya. I t t  olyan szoros, 
olyan szerves a  tartalom és a forma egysége, hogy úgyszólván elképzelhetetlen lényegesebb formai módosítás 
az ado tt regénykoncepción belül, azaz viszonylag kisebb ábrázolásbeli változtatások is a regény gondolati 
alapszövetét érintenék.

E m líte ttük  m ár, hogy Déry írói m odorának, egészen a stílusáig vezető ábrázolási mozzanatoknak milyen 
sajátos funkciója adódik itt az irónia, a  belső távolságtartás diszkrét kialakításában. Részes ebben a szán
dékolt előadásbeli lassúság, a részletező alaposság, a magyarázó pedantéria. Szerepet játszik a távolság
terem tésben az az ellentét is, amely az anarchikus X-beli állapotok, a  testet öltő irracionalizmus és a mér
tanilag pontos regényszerkezet, a  világos-fegyelmezett struktúra, a  gondosan kiépített fejezetsor között feszül. 
A pontos szerkezetbe kényszerített anarch ia  arról tanúskodik, hogy D éry, az író, „szellemet idézett” , de -  nem 
úgy, m in t a  hajdani bűvészinas — u ra  is tu d o tt maradni annak. A szerkezetbe kényszerítésnek m ár-m ár aggályos, 
kiszám ított pontossága pedig m indehhez hozzáadja az emberi és művészi tudatosság nyomatékosító erejét. 
Ez az író i uralom  a „tém a” felett, a  m űvészi irányítás biztonsága, szuverenitása ugyancsak művészi érdekű 
kisugárzója az írói fölénynek. A nnak a  fölénynek, amelynek egyik regénybeli tulajdonsága az a képesség, 
mellyel az író  saját pesszimizmusával, nihil-mítoszával szemben is fenntartást tud sejtetni. Ezek a művészi 
eljárások nem  voltak ismeretlenek D éry korábbi regényeiben sem. Arról van tehát szó, hogy egyik-másik 
előadásbeli m ozzanat itt intenzívebben érvényesül, s éppen ezáltal és ebben a regényvilágban jelentéstartalm a 
is módosul. Előfordul az is, hogy D érynék némelyik írói tulajdonsága, amely korábbi regényeiben gyakran 
zavaróan, taszítóan hatott, itt harm onikusan belesimul a regény világába. Gondoljunk például Déry stilizáló 
hajlam ára, am ely mintha felerősödne a G. A . úr X-ben fantasztikum ában. Itt, ahol nem érvényesül a tények, 
az élet nyers és természetes, közvetlen ellenőrzése, ahol szándékoltan konstruált világot mozgat az író, ott 
nagyobb fokú stilizáltságot „b ír el” az ábrázolás folyamata, a  regény fantasztikus térségein sok írói modor
vonás já tsz ik  terepszínben. 10

10

Egy látványos metszéssel elválaszthatnánk Déry regényírói pályáján  a  G. A. úr X-ben-1 a Befejezetlen mondat
tól és a  Felelettől, mondván, hogy ez az irracionális-pesszimista regény csak kisiklás azon a  realista pályán, 
amelynek jellegét a két másik mű h atározza  meg. Megtehetnénk ezt, s az „operáció” nem  is lenne egészen
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indokolatlan, hiszen a  Befejezetlen mondat és a Felelet minden vitatható  mozzanatukkal együtt is jelentős 
realista alkotások, a G. A. úr X-ben pedig minden személyes indokoltsága és minden történelemmel kapcso
latos indítéka ellenére is irreális, valóságot eltorzító általánosítása az író válsághelyzetének.

Mégsem lenne korrekt eljárás ez a  szétválasztás. Nemcsak azért, m ert az előző két regény problematikus 
mozzanatai és a G. A. úr X-ben között kitapinthatók a kapcsolatok, s nem  is csak azért, mert a korábbi regények 
művészi érvénnyel kim ondott komm unista életigenlése -  sajátos módon -  előzménye is annak  a totális 
reménytelenségnek, amely a szocializmus vélt megvalósíthatatlansága m iatt uralkodott el az írón -  a  G. A. úr 
X-ben tanúsága szerint. Elsősorban azért nem  lenne korrekt ez az elválasztás, mert Déry új regénye -  még ha 
egy alapvetően téves világértékelésen épü lt is fel — nem írói tévedés, nem  egy pillanatnyi írói zavar esetleges- 
véletlenszerű-szeszélyes terméke, hanem  az író életéből szervesen nőtt alkotás, így hát szerves része Déry 
írói pályájának is. Válságtermék, de ez a  válság Déry tényleges válsága, s nem is jelentéktelen örvények 
sodrában.

Mindennek alapján mondottuk azt, hogy megértjük a regényt, ha Déry oldaláról nézzük, de nem értünk egyet a 
regénnyel, ha a valósággal szembesítjük. N em  értünk egyet a regényben kifejeződő totális reménytelenséggel, 
elutasítjuk a szocializmus gyakorlati lehetőségének a tagadását, s az áll hozzánk legközelebb ebben a  
nyomasztó műben, am it Déry a legszemérmesebben érzékeltet: az önmagával foly tato tt-áttételeken keresztül 
jelentkező -  vita.

Kritika

S Z É P I R O D A L O M

„A  mindenséggel m érd magad . . .”
Aki olvasta az utóbbi hónapok folyóirat-számaiban 

a  Nyírséggel foglalkozó tanulm ányokat és szociog
ráfiai írásokat, még indokoltabbnak lá tja  azt a 
közéleti szenvedélyességet, mellyel V áci képviseli 
a  vidék népe gyors felemelkedésének ügyét. Talán 
egyetlen magyar vidék szocialista fejlődését sem 
nyűgözi annyi a múltból ittm aradt gátló  tényező, 
mint éppen Váci szűkebb pátriájáét. Bármennyire 
biztató a mezőgazdaság belterjességének fejlődése, 
ennek üteme nem elegendő ahhoz, hogy a  gazdál
kodás átszervezése és modernizálása következtében 
felszabadult munkaerőt munkaalkalomhoz juttassa. 
Ipara  alig van, ezért nagy a munkaerőelvándorlás, 
s az otthonukhoz ragaszkodók is távoli iparvidékre 
„pendliznek” megélhetésükért. A szétszórt tanyák 
vagy a kulturális központoktól távoleső falvak fiatal 
nemzedéke nem részesül a városival egyenlő értékű 
oktatásban, az idősebbek között pedig még az anal
fabétizmus ellen kell harcolni.

H a valaki Váciban, a  lírikusban csak egyetlen 
vidék népének, régi szegényeinek s még gyakran 
ma is gondok, nehézségek között felemelkedő kis
embereinek küldöttjét, partikuláris érdekek képvise
letének megszállottját látná, tévedne. De hogy egész 
szocialista emberlétünk problémáival, feszültségeivel

Váci Mihály: A zsezse-madár

( Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964.)

mélyen vívódó költészete olyanná alakult, amilyen, 
csak a nyírségi népélet lelkiismeretet szorító, kény
szerítő hatalm ával, a nyomasztó m últ gyermekkori 
emlékeivel s a jelen emelkedésének közös gondjaival 
és harcaival m agyarázható. Sokszázados, nagy múltú 
közéleti költészetünk legjobb hagyományai ahhoz a 
költőtípushoz fűződnek, mely a nem zeti sorssal 
vívódva, sokszor a nemzethalál indokoltnak látszó 
víziói közepette ostorozta népét a gyorsabb haladásra, 
s vette fel a  harcot külső és belső ellenségei ellen. 
Az ilyen költővátesz eszmény, „há la” történelm ünk 
nyomorúságainak, nálunk messze túlélte létrehozó 
korát, a rom antikát. S ha sokan irodalm unk fejlődé
sének kisiklott voltát, provinciálisságát látják  benne, 
s egyik főokát annak, hogy költészetünk oly nehezen 
tört be a  világirodalom ba, Váci m agasrendű közéleti 
költészete a  bizonyítéka annak, hogy máig sem vesz
tette el aktualitását.

Váci költészete a  nagy hagyományok vállalásával, 
s annak a  nyírségi sorsnak szorítása a la tt, melyben 
csak legkiélezettebben mutatkoznak a  szocialista 
fejlődésünket kísérő feszültségek, ellentmondások, a 
küldetés hitével és érzésével alkotta meg nagy politikai 
verseit. Himnikus örömmel ünnepli bennük a régi
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nyomorúság tárgyi emlékeinek fogyását, s az új 
győzelmének legkisebbjeiét is. De nem  hajlandó meg
pihenni a  babérokon, nem idillizálja eredményein
ket. „O rszágos dühvei” tám adja a  polgári és kis
polgári gondolkozást, mint fejlődésünk jelenlegi 
szakaszának legfőbb fékezőjét. De szeretteit is osto
rozza, ha  a jó lé t első lépcsőfokait elérve lemondanak 
a nép szocialista demokráciájának teljes győzelméről, 
ha túlkorán révbe érve, kisigényűén „egy tál lencsé
ért” eladják a  forradalom embereszményének jogát, 
hogy a  mindenséggel mérhesse magát.

A „soha-meg-nem-elégedés” romantikus ízű filo
zófiája és életérzése a szocialista fejlődés szolgálatá
ban! A legjobb értelemben vett forradalm i rom an
tikus költészet, mely a népi felemelkedés-vágyat, az 
új világ megteremtésének vágyát hajtóerőként hasz
nálva, saját élete és műve szenvedélyességével is a 
társadalm ilag hasznos cselekvésre akar korbácsolni, 
minden közömbösséget és csak m agának kaparó 
individualizm ust féktelenül tám adva. Haszonlesés 
és sznobizmus, úrhatnám ság és szolgalelkűség a leg
nagyobb akadályai a szocialista demokrácia győzel
mének és erkölcsi normái érvényesítésének, azoknak 
a norm áknak, melyeknek előképét m ár a  történelem 
alá szorított, létéért küzdő paraszti közösségek tiszta 
kollektív erkölcse kialakította.

Vers vagy próza -  mindegy.
Váci a  m aga „egyetlen élet” -ét erre az egyetlen 

ügyre te tte  rá . Prózai írásaiban, ha más műfaji 
keretek között is, ugyanazt mondja, szinte mániákus 
következetességgel. Sőt, még a műfaji keretek „m ás” - 
ságáról is lehet vitatkozni. A zsezse-madár kötetének 
öt ciklusából csak az utolsó szociográfiai ízű írásaiban 
rejtezkedik szemérmesen a kérdés-felelet, a  párbeszéd 
objektivitása mögé a lírai szubjektum. I t t  is előtör, 
ha közvetetten is, a  zsezse-madár szimbólumában, 
mely új életünk és költészetünk, s Váci költészetének 
is jelképe. A  többi írásra, noha a kötet alcíme műfaji
lag pontos megjelölést adott: „Vallomások, cikkek, 
tanulm ányok” , még pontosabb, m ert tartalm ukat 
jobban  kifejező módon azt m ondhatnánk: szakadat
lan önvallomások sorozata.

Vele lehetne leginkább reprezentálni annak a 
műfajelméleti felfogásnak a jogosultságát, amely az 
egyes m űfajokban nem a „költészet természeti for
m áit” (G oethe), hanem a világra vonatkozó alapvető 
emberi m agatartásform ákat látja. (Staiger). Igazi 
lírikus a lk a t; m indent m agára vonatkoztat vagy 
legalábbis a rra  a programra, mellyel önm agát azono
sította. S ajá t lelki fejlődése regényéhez izgalmas és 
nélkülözhetetlen adatokat szolgáltat a jövő irodalom- 
történésze szám ára, amikor költői példaképeiről ír. 
Illyés-tanulm ányában arról vall, hogy „M indenkinek 
annyi a  példaképe, mestere, ahány különböző arcot, 
szándékot hordoz magában, ahány igény sóvárog 
benne.”  H a  valaki mégis a költői példaképeiről szóló 
tanulm ányok alapján akarná megírni az őt ért hatá
sok hiteles történetét, óvatosságra kell inteni. Nem 
annyira reális lélekregényről van itt szó, m int inkább 
arról, hogy a  hivatástudata, tudatosult költői prog
ram ja szintjére eljutott Váci az őskeresés szenvedé

lyével nemcsak kutatja, de saját képére és hason
latosságára formálja elődeit, s életpéldájukkal is 
önm agáról vall, saját ügye m ellett lázit. Ez nem 
jelen ti tanulm ányai objektív értékének tagadását; 
mindegyik ilyen írásában az ado tt író művészetének 
egyik legfontosabb hajtóerejére h ív ta fel nyomaték
kai a  figyelmet, de az irodalom történész elfogulat
lanság fontos motívumokkal egészíthetné ki költő
képeit. Jelentőségükből ez semmit sem von le: igazi 
értékük éppen az, amivel Váci program jának köze
lebbi megvilágításához hozzájárulnak.

A líraiság uralma stílusában is tetten  érhető. Alig 
néhol hajlik az értekező prózához, vagy a  beszéltetés 
objektívabb nyelvéhez, egyébként a  költeményeiből 
oly jó l ismert és kedvelt dikcióval, patetikus, néha 
csaknem retorikába hajló versm ondattannal, for
dulatokkal és szavakkal találkozunk itt is. A kötet 
legszebb lírai-próza darabjai a  Mohos favödör cik
lusának írásai. Ezek közvetlenebbül vallanak Váci 
életérzéséről és törekvéseiről, m int a  címadó zsezse- 
m adár nem  eléggé evidens szimbóluma. Különösen 
két írását emelném ki. Az egyik a  „ K é t méter maga
san a  föld körül.” Itt Vácit a  szocialista író életének 
egyik legmagasztosabb p illanatában , a  hősre ta lá
lásnak vagy a hős megteremtésének pillanatában 
figyelhetjük meg. „K orunk hőse” , ahogy Váci látja, 
s ahogy a Ballada a katonáról c. Csuhráj-filmről 
írva elméleti tisztasággal is kifejti, a  becsületesen 
dolgozó és nemcsak magának szerző, magával törődő, 
hanem  a  többi emberért is élő s nélkülük élni nem is 
tudó kisember. A „K ét m éter m agasan a föld körül” 
mozdonyvezetői és gépkezelői ilyen egyszerű és 
becsületes alkotó emberek, s hogy V áci lírai-szerető 
ihletettséggel meglátja bennük a  hőst, az sok epi
kusunknak is kedvet adhatna az ilyen kiránduláshoz. 
Ezen a  hőst teremtő, néha saját lírai hősét kivetítő 
V ácin kívül egy vele összefüggő, tőle elválaszthatat
lan , egy és ugyanaz és mégis másik Váci-arcot 
m u ta t „A  gyalogutat benőtte a  fű” c. kis írása. 
Beszélgető partnerével a besztercei tanácselnökkel 
együtt vall a gyalogúiról, szegények útjának rövidítő- 
jé rő l, melyet benőtt a fű és kissé a  feledés homálya is, 
m ert az országutat használó, közlekedését járm űvek
kel gyorsító falusi népnek nincs többé szüksége rá. 
H a  nem  is tipikus, ha inkább jövő falusi életünk lírai 
elővetítése is ez az eset, V áci hozzá fűződő érzelmei 
anná l inkább jellemzőek, ta lán  egész világérzése 
megfejtésének kulcsául is használhatók. Egyértelmű 
benne az új igenlése, az élet könnyebbé válása fölött 
érzett öröm, de világosan érezhető a fájdalom is egy 
neki kedves kor elmúlása fölött, s ta lán  valami nosz
talg ia is a  múlt szegénysége sokszor elesett, sokszor 
m egalázott, de a közösségi érzést, az egymásrautalt
ság nagy kollektív tudatát és érzését oly tisztán, néha 
a  m ainál tisztábban kifejező élete u tán .

Az Értelmes ének irodalom politikai tanulm ányait 
is ez az életérzés hevíti: nem szabad elfelejteni a m últ 
népi életének nyomorúságát, de felemelő, forradal
m as példáit sem, s nem szabad elszakadni a nép mai 
életétől; a  költészet mind tárgyát, m ind célját ebből 
m erítse: felemelni a népet a  technika és kultúra száza
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dának és a szocialista társadalom együttélési normái
nak színvonalára. Ez Váci ars poetica-ja és ars 
politica-ja. Ezért az ügyért égő türelmetlensége eny
híti fogalmazásának a célon túllövő egyoldalúságait 
is. Ilyesmit vélek felfedezni Az „ irodalm i élet” és az 
irodalom élete c. tanulm ányában. Mélységesen igaz 
és indokolt az „irodalm i élet” kávéházi alvilágával, 
az irodalm i iparosokkal, „ki- és bedolgozókkal” 
szemben érzett gyűlölete, m ert sokan nem az iro
dalomért, hanem  az irodalomból élnek -  és nem is 
rosszul. Ez ugyan nem új jelenség: am ióta a kapitalis
ta  szórakoztató ipar kialakult, alkotó művészek és a 
belőlük élő apparátus viszonya sosem volt harmo
nikus. De azt hiszem, a valóságos helyzethez viszo
nyítva mégis túlzás a „szívünket túldobogó tíz-húsz 
írónak” és az irodalmi paraziták  ezreinek olyan 
grand-guignolos szembeállítása, aho l az „irodalmi 
élet” -nek csupán az a funkciója, hogy az igazi írókat 
egymástól és a közönségtől elszigetelje. Bár az iro
dalom jövője mindig a nagy írókon múlik s ebben 
Vácival teljesen egyetértek, de h a  az igazi írók való
ban ennyire háttérbe lennének szorítva s csak a kis
polgári, a sznob, a néptől idegen grasszálna, akkor 
irodalm unk szocialista jövőjéről m ég álmodozni is 
utópizmus volna.

Inkább ném i hangsúlyeltolódást érzek Irodalom és 
valóság c. tanulm ányában, am ikor az t hangsúlyozza; 
„N em  divatot kell teremteni -  ötévenként; egyetlen 
felismerést kell terjeszteni -  ötven év a la tt.”  Az áram
latoknak, divatnak felülő léggömb-író és az egyetlen 
nagy életcélnak nekifeszülő, saját életművével igazi 
„áram ot” létrehozó író között m éltán  dönt ez utóbbi 
típusa mellett. De a kissé túlm erev kérdésfeltevésben 
elsikkad az olyan írónak lehetősége, aki élete nagy 
áram át az áram latokon keresztül bontja ki. „Ami 
örökké változik, az nem lehet a  lényeg” -  mondja 
Váci, de a lényeg is örökké változik, s aminek lényege, 
amiben megmutatkozik, a jelenségvilág méginkább. 
Még nagy lírai példaképeiről, sőt V áciról magáról is 
el lehet m ondani, hogy áram latokon s azok hatásán 
keresztül bontakozott ki igazi lírai énje. S századunk 
hány nagy alkotójának élete m u ta tja  azt, hogy az 
áram latokon keresztüljutni nem  feltétlenül jelent 
értékcsökkenést. A divat és áram lat, m int a közönség 
igényének egyik kifejezője lehet a  felszín foszforeszká- 
lása is, mely a la tt „hallgat a m ély” , de bonyolult ösz- 
szetevőkön keresztül lehet a korszerűség emeltyűje is. 
A saját költő-eszményében való elfogultság itt -  úgy 
érzem -  más, esztétikailag értékes írótípusok le
becsüléséhez vezette.

Váci m aga hangsúlyozza, hogy az igazi, vagyis 
tartalm i modernség kifejezésére nemcsak lehet, 
hanem kell is formabontónak stb. lenni, ha szükség 
van rá. Egész kötete, s különösen Bartók-tanulm ánya,

a „K i tudja, talán nem is olyan fontos” tanulsága 
szerint azonban ez egy kissé deklaratív állásfoglalás. 
T anulm ányának alaptendenciájával, hogy az irodal
m at a nép életéből kell újjászülni, egyet kell érteni.. 
A tanulm ány egyes részleteiben azonban Váci olyan 
elemekre építi saját „bartóki szintézisét”, mellyel a  
tudom ány eredményeinek ismeretében nem lehet 
egyetérteni. V olt ugyan az elm últ évtizednek egy
két jogosulatlanabb „bartóki szintézise” is. ö  maga is 
joggal harcol az ellen az elég divatos, s alig egy 
évtizede még szinte kötelező felfogás ellen, mely 
Bartók zenéjében csak a m odern, elidegenedett 
m agányban és egzisztenciális fenyegetteségben élő' 
polgári individuum  életérzésének kifejezését látja. 
Váci ezzel szemben túlhangsúlyozza Bartók zenei 
rendszerében a  népdal jelentőségét, s muzsikájában, 
elsősorban a  népélet kifejezését látja. Hogy Bartók 
korszakos és napjaink irodalm ára is döntő jelentő
ségű életpéldáját ezen az alapon indokolhassa, a  
népdal, á ltalában a népköltészet esztétikai értékét és 
örökérvényűségét magasan a műköltészet fölé helyezi. 
A népköltészet alkotásai örökké élnek, mert szájról 
szájra szállnak, minden nemzedék és vidék elvégzi 
rajtuk  „lek tori” munkáját, „egy társadalom ellen
őrzése a la tt alakultak -  minden feleslegestől mentes 
remekművekké” . A műköltészet alkotásai egyéniek, 
de esetlegesek. Nem alakíthatók tovább, ezért halha
tatlanok, de halottak. M úmiák, feltám aszthatatlanok. 
Kérdésem : a  nép m int „lektor”  nem tévedhet? 
A műköltészet remekei, ha szövegükben rögzítettek is, 
nem  jelentenek minden nemzedék számára mást, új 
élményt, nem  támaszthatók fel az együttérző olva
sóban? A népköltészet ma m ár csak ostobák és 
ellenségesen korlátoltak által el nem  ismert esztétikai 
értékeit itt a műköltészet rovására olyan túlhang
súlyozással védi Váci, mely nemcsak nem indokolt, 
hanem  a romantikus folklore-elmélet legszélsősége
sebb iskoláit is megközelíti elfogultságban. Ezen a  
ponton még oly erősen élnek nosztalgiái a régi paraszti 
világ esztétikai tudata iránt, hogy nem veszi észre, 
Bartókék s a magyar népi írók nép felé fordulása és 
a népi művészet kincseinek összegyűjtése az utolsó 
órában  tö rtén t, a  modern életforma s vele együtt 
a  kommersz kultúra behatolása a falun is szét
verte azokat a történelem alá szorított közösségeket,, 
melyek a népköltészet teremtői és hordozói voltak. 
Ezért a  m a irodalm ának a nép életéből kell újjá
születnie, de nem a nép esztétikai tudatából, sőt 
egyik fő feladata lesz az új közösségi esztétikai tudat
nak a megteremtése.

H a még sok részletkérdésben lehetne is vitázni 
vele, az egyoldalú fogalmazások ellenére is a lénye
get, am iért harcol, prózai kötete is méltóan kép
viseli. S a  lényegben igaza van.

Csetri Lajos
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Székely János: Dózsa

(Irodalmi Könyvkiadó} Bukarest, 1964.)

Az a kevés szám ú értő, aki a hazai irodalm árok 
közül figyelemmel kíséri a romániai m agyar irodalom  
sorsát, a K irá lyhágón  túli magyar vers egyik leg
avatottabb művelőjeként tartja számon Székely 
Jánost. Az idén  harm inchat éves; öt verseskötet 
mérföldkövével szegélyezett közel másfél évtizedes 
költői pálya á ll a  háta  mögött. Nem m indennapi 
tehetsége m ár első kötetében (Csillagfényben, Buka
rest, 1955.) megm utatkozott. R ingatóan muzsikáló 
versei idilli h an gu la tú  képekben örökítik m eg az 
•erdélyi tá ja t:

Nagyon szelíd, nagyon bölcs és nagyon késő már az este. 
Nyújtózik az öreg Maros fodrozódó, lusta teste,
Nincsen mozgás, se mocorgás, hacsak nem a félhold görbe 
Ringása a vízben, ahol kicsihalak ússzák körbe . . .
Hacsak nem az ökrök szusszá, akik hazaballagóban 
Nyakuk nyújtva iddogálnak még a nádas tocsogóban . . . 
Úgy nyomják a vízbe orruk, mint a reves, buta fűzfák , 
Hinnéd, hogy a mélybe-hullott csillagokat mind kiisszák.

M int m inden jó  versben, Székely János verseiben 
sem ragad m eg azonban a szó a táj külsőségein, 
mélyebbre, a  föld és a  történelem mélyére hato l, ahol

Alusznak az ös-tengerek porladozó ős-csigái,
Kerek kagylók, busa rákok szertemálló porcikái,
Páfrányok és mammutok és hűvös hüllők, és a sorba* 
Legfelül (a kéreg alatt) valamennyi ősöm csontja.

A költemény végén öntudatosan h irdeti a  költők 
örök feladatát:

Nevelni a történelmet többel, mint a csontjaimmal !

A történelm i felelősség tudata a történelm i m últ 
szenvedélyes vallatásával párosul Székely János 
költészetében. K orai versei közül a  legszebbek 
egyike a Bolyai hagyatéka című szonettkoszorú (külön 
figyelemre m éltó , hogy e ritka, nagy m űgondot 
igénylő fo rm ában  is milyen könnyedén, minden 
crőszakoltságtól mentesen költ), m elyben a  meg- 
hasonlottságba űzö tt erdélyi zseninek állít emléket, 
aki

Nem épített. Nem fékezett meg örvényt.
Nem vert hadat — csak eltörölt egy törvényt,
Egy ősi törvényt. . . Ugye, értitek?

Az Appendix író ja  történelmi példaképpé m agasz
tosul a költem ényben, hisz holttestét úgy tették 
sírba,

M int porát a lázadó kovácsnak,
Kitől örökké sanda tőrt kívántak,
— De kardokat kovácsolt mindhalálig !

A költői fejlődés útja a legritkább esetekben egye
nes vonalú: Székely Jánosé sem az. M ár első köteté
ben fel-felbukkantak sorok, versek, melyekben a 
rosszul értelm ezett népies-realisztikus hagyományok 
rímbeszedett publicisztikája, külsőséges problémát- 
lansága kísértett, Itthon vagyok (Bukarest, 1962.) című 
verses és prózai útijegyzetei pedig szinte teljes egé
szében ezek jegyében fogantak. Ezt megelőző, 
Mélyvizek partján (Bukarest, 1957.) cím ű kötetében 
viszont az ellenkező véglettel, egy elvont, század- 
eleji hangulatú szimbolizmus homályos filozofál- 
gatásával is kísérletezni látszott (Fiatal híd, Folyó).

Legújabb műve, a Dózsa című elbeszélő költe
mény kétségtelenül nemcsak Székely János leg
sikerültebb alkotása, de a jelenkori rom ániai magyar 
költészet egyik legm aradandóbb értéke is egyben. 
Elszánt mű, költője többszörösen is a  lehetetlent 
kísérti: elbeszélő költeményt ír egy olyan korban, 
melyben olykor m ár nyíltan is hangoztatott köz
vélemény, hogy elbeszlő költeményt nem lehet 
írni; modern művet alkot, anélkül, hogy a modern 
költészet „ á tte tt” eszközei közül akár egyet is fel
használna; eszményi hős hősiességét ábrázolja anél
kül, hogy eszményítené.

A megoldás egyszerű, mint minden igazán kitűnő 
megoldás. A költő nyolc sorsdöntő p illanatot választ 
ki Dózsa életéből: hét olyan pillanatot, melyben 
egy-egy lépéssel közelebb ju to tt a  tüzes trónhoz, 
s melyeknek mindegyikében vissza is fordulhatott 
volna még — a nyolcadik p illanat a tüzes tróné. 
Nyolc töm ör, modem nyelvhasználatú, pu ritán  fogal- 
mazású, mély lélekismeretről tanúskodó drám ai 
monológban szólaltatja meg -  nem  a legendák 
hősét! — az embert: mindegyik szigorú belső logikára 
épül, s ugyanilyen logikával kapcsolódik az előző
höz és a következőhöz.

Az első a  párbaj pillanata: Dózsa fél a török 
bégtől, és irigyli őt. De szégyelli m agát, s tudja, ha 
nem áll ki ellene, más nem vív helyette, s a gyáva 
had csatát veszt.

És hogyha már mindenképp halni kell:
Miért csak később és miért ne most?

Nem: kérve kérem, hogy ne nézzen erre,
Hogy ne botoljon össze a szemünk.
De hogyha mégis rám tekint -  ütök.

Ü t és győz.
A második a vezér pillanata: tud ja , hogy akik e 

polcra emelték, mind maguk pályáztak erre, s 
csupán azért választották őt, nehogy e polc a másiké 
legyen. T ud ja , hogy képességei nem  teszik eszményi 
vezérré. T ud ja , hogy a jobbágyhad, melyet a  kereszt 
s az ország védelmére kellene vezetnie, e célok 
ürügyén saját szabadságáért akar harcolni. De azt 
is tudja, hogy nála jobb vezér, s ennél jobb sereg 
nincs, a török pedig jön: „R ákosra teh á t!”
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A harm adik pillanatban egy felhasltott horpaszú, 
kitépett körmű és kitolt szemű hullával találkozik, 
egy öreg jobbággyal, akit az urak azért ölettek meg, 
mert fia megszökött s beállt a seregbe. És m ár követ
kezik is a negyedik pillanat, m ikor a  püspökkel áll 
szemközt, akit a  rendek küldtek a  paranccsal: 
eressze szélnek hadát! H a teljesíti a  parancsot, az 
ország török prédája lesz, ha nem , kiátkozzák, 
polgárháború lesz.

M it tegyek!
Tegyek ! Ugyan mit ámítom magam !
Mintha valami tőlem függene!
Mintha tehetnék! Mintha bárki is 
Szétpapolhatna egy jobbágyhadat,
Ha már begyült és fegyver van kezében !

így lesz Dózsa György közvitézből a keresztes
hadak vezére, s végül

Jobbágyvezér ! Valahogy észrevétlen,
Mintegy magától hullott rám a tisztség:
Nem én találtam -  S talált reám.
A sorsom ez. S  ha sorsom: vállalom.

És jön  a ceglédi beszéd pillanata: „H ad d  lakóijá
nak m ár gazságukért.”  -  s lakóinak: jön  az a pilla
nat is, mikor szemközt találja m agát a felbőszültén 
harácsoló parasztok áldozatául esett aggokkal, nők
kel, gyermekekkel

Nincs jó l ez így s leheteti volna másképp.
Lehetett volna — most már nem lehet.
Vetésetek a vérben sarjadó mag !

Temesvár a la tt jö n  rá , hogy nem is tudja, miért har
colnak:

Lehetne úgy, hogy jobbágysorba döntjük 
Hóhéraink, s magunk leszünk urak.

De hát ez éppoly tűrhetetlen volna,
Éppoly pokollá tenné a világot,
Mint eddig volt -  csak persze, őnekik.

Igazságunkat játszanék el ezzel.
(Nem is említve, hogy fogyóban vannak,
S belőlük élve: éhen döglenénk.)

Próbáljuk másként. Osszuk szét a földet:
Legyen mindenki gazdag és szabad.

Pár év után az sül majd ki belőle,
Hogy tönkremegy az élhetetlenebbje,
A fö ld  pedig csalókhoz vándorol.

Szöknek a parasztok a seregből. V égül a  tüzes trón 
p illanata:

Ó, már veszik, fogókkal emelik ki 
A lángoló parázsból koronámat.
Vigyázzatok, az istenért, bakók,
Nehogy hozzája érjetek, hisz éget !

A végső harc, önmagával, nehogy jajgasson, míg 
társai elevenen falják. Aztán távoli csengettyűszót 
hall, az otthoni hegyek csengettyűjét,

Vagy kardok csengenek? 
Új tábor zsong a távoli jövőben !
Felkelt ismét a nép! Árad megint!
Ismét, megint és mindörökre árad 
A latrok ellen -  Dózsa György nevével?
Ó, képzelődöm.

Ez tehát a vég.
Én istenem, hát ennyi volt az élet.
Elindult, súlyos tettek közt kanyargóit,
S  most körbe jért.

És íme, már egész.

Lehetne néhány megfogalmazását kifogásolni, s 
hosszan lehetne sorolni, miért jó , m iért nagyon jó  
ez a mű. M ondatról m ondatra kellene elemezni 
lélektani és történelmi igazságait, formai erényeit. 
Hely hiányában e helyett hadd m ondjam  el, hogy 
am ikor nemrégiben ott jártam , ahol ez a költemény 
megszületett, arra  a kérdésemre, m it érdemes 
elolvasni az itteni magyar íróktól, egybehangzóan 
azt a  választ kaptam: Székely János Dózsáját. 
Ennél több dicséretet aligha m ondhatnék.

Szerdahelyi István
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S Z Í N H Á Z

Illés Endre: A z idegen
(Színmű három felvonásban. Nemzeti Színház.)

Egy fiatal m érnök és a felesége kirándulásról 
térnek haza vadonatú j Skodájukon vadonatúj ott
honukba. Ú tközben  egy súlyosan sebesült motorost 
láttak az árokban , de inkább nem álltak meg. 
Soltész T am ás m érnök elővigyázatos em ber, nem 
akar bonyodalm akba keveredni. Egy kis bérelszá
moló-lány érkezik, hogy rávegye, ajánlja tovább
tanulásra. D e Soltész nem hajlandó változtatni 
korábbi, nemleges döntésén. Egy régi bará t csönget, 
Kerner m érnök; ő meg arra kéri, semmisítsen meg 
egy szakértői vélem ényt. A két előzmény egy óvatos 
és hideg je llem  bem utatására szolgált, K erner 
Zoltán megjelenésével kezdődik az expozíciónak az 
a része, am ely m ár közvetlenül a drám ai bonyoda
lomhoz vezet.

A szakértői vélem ényt ugyanis K erner ad ta  az 
ivándi bazaltbánya szállítópályájának drótköteleiről, 
amelyek felszerelés u tán  két héttel felmondták a szol
gálatot. A p á ly á t Soltész építette, most fegyelmi 
vizsgálat indul m ajd  ellene. De nincs mitől tartania. 
Kernerén kívül m ég egy pozitív szakértői jelentés 
van a kezében. Természetesen nem hajlandó meg
semmisíteni egyiket sem. Annál kevésbé, mivel a 
sarokba szorult K erner olyasmit sejtet, m intha 
Évával -  m ielő tt Soltész feleségül vette -  viszonya 
lett volna. Soltészban felébred a hiúság, vallatni 
kezdi a feleségét, és az asszonytól azt a  meglepő 
választ kapja, hogy Kernerrel nem volt viszonya, 
hanem jelenleg van. Ezzel ér véget az első felvonás. 
A második a  válóper és a fegyelmi vizsgálat pár
huzamos története.

A szerző az első felvonásban „hagyományos” 
eszközöket használ, a  másodikban „m oderneket” . 
Az előbbi konkrét színhelyen, Soltészék lakásán já t
szódik, dialógusai egymásból következnek, cselek
ménye kronologikus. A második felvonásnak nincs 
egységes színhelye. H ol egy pódium ot látunk, ame
lyen a fegyelmi bizottság tagjai ülnek, hol a  bírósági 
teremben vagy m ás színhelyeken vagyunk. A fegyelmi 
tárgyalás cselekményszála továbbra is időrendben 
halad, de je lenete it megszakítják a  válóper egyes 
fázisai, a p ert pedig  a pörös felek visszaemlékezései, 
amelyek a színpadon megelevenednek. E tarkaság: 
a jelen két síkján és a m últban váltva futó cselek
mény változatos, fordulatos, izgalmas, lendületes 
játék a  von ta to ttabb  első felvonás u tán , a  szerző 
biztos logikával irányítja. Bár a cselekmény köre nem 
széles, történelm i arányok vagy roppant események 
nem teszik indokolttá az „epikai” bontást, az eljárást 
az eredménye igazolja. A képsor folyamán ugyanis 
szinte kézzelfoghatóvá lesz az egyéni és a társadalm i 
lét, a szerelem és a  hivatás, a magánélet és a  közélet 
egysége az em ber életében. Ugyanekkor a  változó

helyzetekben kitűnik a  drám ai személyek jellem
megszabta viselkedésének állandósága is. Soltész 
Tamás alapvonása kezdettől fogva a hideg önzés, 
a karrierizmus, az önbiztosító és lélektelen precizitás; 
Éváé egyelőre a teljes feloldódás a szerelemben. 
Hogy férje továbbtanulását biztosítsa, abbahagyja 
orvosi tanulm ányait, pénzt keres. Soltész pedig 
elfogad és megkövetel minden áldozatot. Hideg, 
kíméletlen és precíz a  m unkájában, a hivatalában is. 
Jelenlegi kettős kríziséből a második felvonás végére 
csak részben kerül ki sértetlenül: a fegyelmi tárgya
láson felmentik, a  feleségétől elválasztják. A harm adik 
felvonásban m ár -  ez belső biztonságának meg
ingására u ta l -  sérülten látjuk viszont. Rosszul 
lépett a  já rd án , hetekig kell a  bokáját gyógyítania.

A harm adik  felvonás ismét „hagyományos” 
eszközökre épül. Éva a holmijáért jön  a régi lakásra, 
Pongrác, a  személyzeti osztályvezető azért, hogy 
bejelentse: a  fegyelmi vizsgálatot ismét megindítják. 
H iába vannak kifogástalan papírok Soltész birtoká
ban, neki m agának is látnia kellett, hogy a drót
kötelek hibásak, sőt a szerelők figyelmeztették is 
erre. Soltész tudja, hogy most elbukik. Évához mene
kül, kéri, hogy maradjon mellette, hiszen az is 
kiderült közben, hogy nem csalta meg soha és csak 
„dacból” vállalta a „válóokot” . (?) Éva azonban 
most m ár követni akarja hivatását, s mivel Soltész 
balsorsában sem változott, továbbra is csak áldoza
tot követel tőle, elhagyja. Ezúttal végleg.

Az „idegen” magára m arad az üres lakásban. 
A rendező, Tatár Eszter, m int végig az egész 
darab folyam án, e zárójelenetben is precízen „m eg
fogalmazza” a mondanivalót. A színészt — a Bakó 
József tervezte mértéktartó szobadíszletben -  háttal 
állítja a nézőtérnek, szemből adat rá  reflektorfényt, 
s a szokatlan megvilágítású, hideg térben „elidege- 
nülten” áll a  bukott vétkes egyedül: fiatalon, tehet
ségesen, alig harmincévesen.

H a legalább Éva mellette m aradna! A második 
felvonás végén Soltész Tamás házassága felbomlott, 
„közéleti” funkciója egyelőre m egm aradt. A har
madik felvonás végére megfordulhatna a  helyzet. 
Azzal, hogy elválasztották tőle, felesége m ár amúgy is 
fölébe került, nem volna illogikus, ha legalább a kis- 
ujját odanyújtaná a  vízbefúlónak, akit még mindig 
szeret. Azzal, hogy új Nóraként elhagyja az otthont 
és a férfit, aki most kétségbeesetten kapaszkodnék 
bele, erkölcsi fölényét nem növeli tovább. Nóra 
nem tette  tönkre a férjét, amikor elhagyja, hogy 
eszmeileg is képviselje a nők jogát. H elmernek meg
m arad t a bank, a  közéleti karrier; N órára, ki tudja, 
mi várt. A nnál inkább becsültük, annál inkább meg
vetettük gyáva rabtartóját, a  férjet. Évának nincs 
szüksége a rra , hogy a nőemancipáció bajnoka legyen. 
K öthetné visszatérését feltételekhez, szabhatna próba
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id ő t Soltész Tamásnak, kelthetne valami reményt 
bennünk, hogy ez a férfi még megváltozik. Aki él, 
arról^m ég nem lehet az utolsó szót kimondani. Ha 
ezzel az „idegennel” v íg játékban találkoznánk, „fel
sülését,, igazságosnak találnók; de mivel komoly 
d rám ában  találkozunk vele, ellenszenvesnek talál
juk , am íg jól megy a sora, am ikor pedig mindenki 
elhagyja, valahogy megsajnáljuk, és ez nem helyes. 
A művészet által keltett ha tásnak  megvannak a maga 
szabályszerűségei. Ha H om érosnál Thersitést, ezt a 
komikus nyomorultat elagyabugyálják, nevetünk 
ra jta  és elítéljük; ha Q uin tus Smyrnaiosnál a véré
vel, életével lakói, megszánjuk. „ M ert ez az emberi 
szörnyalak mégiscsak em ber, és megsemmisülését 
nagyobb rossznak tekintjük m inden fogyatkozásánál 
és vétkénél”  — olvassuk Lessing 1 jiokoon]íi\yu\. Ez a 
tétel hihetően Illés Endre darabjának főszereplőjére 
is illik. A  humánus művészet kérlelhetetlenül szigorú, 
de bízik az emberben, és bizalm át valami módon 
kifejezi.

Alig hiszem, hogy valaki azzal vádolna: a szépítő
lakkozó módszereket propagálom , és jobban szere
tem a művészi igazságnál a megnyugtató meg
oldásokat. De az az érzésem, a sötét színek bizonyos 
m értéken felüli használata éppoly kérdéses hatású, 
m int a  habos rózsaszíné. Gelley Kornél, az „idegen” 
alakítója is láthatóan küszködik, hogy emberi lelket 
leheljen Soltész Tamás inkább  csak „emberszabású” 
jellem ébe. És nemcsak a  főalak színezése komor. 
Az embertársak, akik az „ idegent” körülveszik, 
sajnos -  kevés kivétellel -  nem  sokkal jobbak, mint ő. 
M ár mesteréről és professzoráról is csak azt tudjuk 
meg, hogy hiú és ostoba em ber volt, aki nem tűrte 
az ellenvéleményt: Soltésznak élete egyetlen bátor 
fölszólalása miatt kellett egyetemi állásából távoznia. 
Meg is fogadja -  ennek tan ú i vagyunk —, hogy soha 
többé nem  áll ki az igazság m ellett, hogy azontúl 
csak a m aga hasznát keresi. Konfliktusba így nem 
kerül a drám a folyamán senkivel, hiszen ehhez 
hinnie kellene valamiben. Elvtelenségben hasonlóak 
hozzá értelmiségi barátai és m unkatársai. Kerner 
Zoltán korrupt gazember, várható  büntetése elől 
Bécsbe menekül; Agárdi Gábor, a  szerep alakítója 
m ár mozgásával is kifejezi jellem ét. (Mivel a külső
ről van szó, hadd emelem ki m indjárt itt, milyen 
sokat tehet és tett hozzá m ai ruhá t viselő alakok 
jellemzéséhez is az élesszemű jelmeztervező, Lacz- 
kovich Piroska.) Szedecsi főtechnológust (Horkai 
János) csak a fegyelmi tárgyaláson látjuk, de ez is elég 
„érdektelenségének” kiderültéhez, és ugyancsak 
„nem  érdekelt” a vállalat jogtanácsosa, Fábián {őze 
Lajos). A fegyelmi tárgyaláson mindkettő csak arra 
vár, m ikor lesz már vége a  fölösleges „formaságok
nak” . Lukits Ervin fizikus, a  második szakértői 
vélemény szerzője (Iglódi István fh.) gyáva és meg
alkuvó. Sőt a munkásszereplő, Dömök művezető 
(.Raksányi Gellért) is részese lesz — valam i gyanús kis 
nőügy révén -  az általános im moralitásnak. A gyors
írónő {Bornemisza Éva) színészileg jellem zett hivatali 
kuli. Sötét világ az -  idézhetnők Péterfy Jenőt 
szabadon —, amelybe Illés E ndre vezeti közönségét. . .

A tisztaságot és jóakarato t -  a férfiak közül -  csak 
a vállalat személyzeti osztályvezetője {Györjjy György) 
képviseli; de az ő alakjának írói megformálása és 
színészi megjelenítése egyaránt kényes: emberi egyé
nisége nem  bontakozhatik ki annyira, hogy meg
szabaduljon a  szerepéhez tapadó séma hagyomány
elemeitől.

Nőalakjaival m ár nem  bánik ilyen szigorúan a 
szerző. Pozitívak a maguk funkciójában a válóperes 
bíró {Gyarmathy Anikó), a  tanulni vágyó üzemi bér
elszámoló (Papp Éva), s azáltal, hogy árta tlan  
mosolyt lop a darabba, még a csúnya kis diáklány is. 
{Dániel Vali fh.) Az írónak a  világ szépségébe vetett 
hite Éva asszony alakjában ölt testet. Ezt a vonzó 
egyéniséget Tímár Éva kecses eszközökkel formálta 
m aradandóvá, finoman éreztetve játékával az idő 
m úlását, szabadon játszva a  szerep széles érzelmi 
skáláján, amelynek alaphangja az önfeláldozó sze
relem. Éva alakja hordozza a darab  előttünk kibon
takozó konfliktusát, figyelmünket elsősorban az ő 
boldogsága, szerelme és csalódása köti le, érzelmein
ket az ő érzelmi hányattatása foglalkoztatja. Ö t 
érezzük a darab  igazi hősének, mert ő akar, tesz és 
harcol, neki vannak érzelmei, eszményei, pozitív 
céljai a  házasfelek közül. Kevés változtatással az ő 
alakja került volna a darab  központjába, s ezáltal, 
úgy gondolom, az író mondanivalója nem szenve
dett volna csorbát, Éva viselkedése következetesebbé 
vált volna, „felszabadulásának” története -  m ert 
hiszen jelenleg is nagy nyomatékkai van szó erről 
a darabban  -  a helyére, a cselekmény fősodrába kerül. 
A kiváló szerző, ez szemmel látható, szíve szerint 
és szeretettel elsősorban Éva alakját formálta meg, 
ra jta  keresztül vetítette a darabba a fényt, a boldog
ság igényét, a  költészetet, a  jövőt.

M ostanában sok keserű darab  született nálunk — 
a könnyedebb szórakoztatásra készült műsorokén 
kívül szinte fel sem hangzik magyar szerző néző
terén a felszabadult és felszabadító nevetés. D rám a
íróinkat főleg az értelmiség foglalkoztatja, a régi is, 
de még inkább az új, s tükrökben a korkép nem  
egyszer kórképpé változik. A folyamat régebben 
indult, emlékezetes nagy állomása Sarkadi Elveszett 
paradicsoma., még inkább a színpadról még nem 
ismert Oszlopos Simeon. Darvas József Részeg esője a  
bukások után  nagy és őszinte fogadalommal végző
dik, de Szakonyi Zsókája  bukással ér véget, Csurka 
Szájhőse meg újabb idegösszeomlásba fut. Örvende
tes, de a megoldásokat tekintve elgondolkoztató is. 
hogy íróink témaválasztása mennyire általános 
érdekű, társadalmi, széles értelemben valóság
igényes. Illés Endre darabja most a fentebb héza
gosán em lített sor legújabb tag ja  lett. A rangos írói 
m unkának kijáró tisztelettel adózunk neki. Elő
adására, aki látja, emlékezni fog. De bizonyára meg
kérdezik majd sokan, vajon e sort folytatják-e még 
a m agyar drám aírók tovább, éppen Illés Endre is 
maga? A poézis első tárgya az ember, és megjelené
sének szám a, módja végtelen.

Vajda György Mihály
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I R O D A L O M T U D O M Á N Y

Nemeskürty István: A magyar széppróza születése
(Szépirodalmi K önyvkiadó, 1963.)

Egy éve je le n t m eg Nemeskürty István m unkája: 
A magyar széppróza születése. Ez a kis könyv az u tóbbi 
évtizedek egyik legeredményesebb kísérlete tudom á
nyosság és „életszerűség” -  ha úgy tetszik: nép
szerűség — szerves összekapcsolására. Lehet, hogy ez 
így az első benyom ásra építő túlzás; lehet, hogy a 
szakkritika m ajd  arró l győz meg, hogy bizonyos 
vonatkozásokban — talán eredményeinek kiérleltsé- 
gében, „véglegességében” -  magának a szerzőnek 
egyes korábbi m unkái mögött is elm arad ez a  tanu l
mány. M erész újszerűsége azonban v ita thata tlan .

Nemeskürty úgy  bánik olvasójával, m int felnőttel. 
Nem iktatja  ki kedvéért a filológiai apparátust. 
Ellenkezőleg: m ég a  forrásokkal való részletes össze
vetésbe is b evon ja  az olvasót. Részben éppen ez az 
eljárás teszi izgalm as olvasmánnyá a könyvet. S azzá 
teszi m éginkább a  sok-sok szövegszemelvény. T u ca t
jával olvashatjuk például Heltai G áspár fabuláit, 
néhányat teljes egészében. Ezek előtt a  ném et 
eredetit és a n n ak  szószerinti magyar fordítását is 
bemutatja a szerző. A mesék m agyarázatában szűk
szavú. H agyja, hogy az olvasó elmerüljön a  szöveg
ben s legalább részben maga ítéljen.

Ahogyan b em u ta t egy-egy írót és müvet, ahogyan 
elemez és összefoglal — mindig érezzük az éber figyel
met: mit szól ehhez az olvasó. Szépírói eszközöket 
előszeretettel használ. Nem titkolja „hódító  szándé
kát”, azt, hogy egyik, s talán legfontosabb célja: 
olvasókat toborozn i kedvenceinek, régi prózaíróink
nak. A szándék és a hangnem Móricz híres É lektra- 
cikkeire em lékeztet. Viszont nem lelkesítő alkalm i 
írást kapunk, hanem  egy korszak szépprózájának 
majdnem m onográfikus teljességű földolgozását.

T ulajdonképpen a témaválasztás is újdonság. 
Utoljára Beöthy Zsolt írt összefoglalóan széppró
zánkról -  közel 80 évvel ezelőtt. Irodalm unk vezető 
műfaja, a  költészet mellett a régi m agyar p róza a 
kutatásnak és kiadásnak azóta is mostoha gyermeke. 
Régi prózaíróink közül -  talán csak az egy Pázm ányt 
kivéve -  senkinek se adták ki összes m unkáit. Még 
Mikesnek se. Az első magyar nyelvű kritikai próza- 
kiadás-sorozat csak a közeljövőben indul meg.

Beöthy az elbeszélő költészettel, későbbi tanu lm á
nyok vallási és politikai értekezésekkel, sőt isko
lai kom pendium okkal keverték a tulajdonképpeni 
szépprózát. M indenekelőtt ezt kellett kiválasztania, 
s regisztrálnia Nemeskürtynek. (K ár, hogy hiába 
keressük a  kor teljes prózatermését bem utató , sok
szor ígért táb láza to t a kötet függelékében.)

Először kap juk  igazi szépprózánk legkorábbi 
alkotásainak genezisét. Megismerjük a lé tre jö tt fon
tosabb típusokat, így az anekdotikus elbeszélés vál
tozatait, vagy a  bonyolult lelkiállapotokat is rögzítő

intellektuálisabb vallomások típusát. A szerző keresi 
ezek helyét az európai és a m agyar prózafejlődés 
sorában, s közben a múlt század végi és a  legújabb 
magyar elbeszélés és regény válfajaihoz is eljut. 
A Mikszáthig, K rúdyig, sőt Németh Lászlóig utaló 
analógiákat természetesen az teszi majd igazán 
érdekessé és értékessé, ha újabb irodalm unk felől 
is megvizsgálja ezeket a szálakat a kutatás. Néhány 
észrevétel azonban m ár így is elgondolkodásra kész
tet. Hogyan válhatott például nálunk a  X V I. század 
radikálisan antifeudális, anekdotikus elbeszélése 
később más tendenciájú mondanivaló hordozójává? 
Vagy -  amire Bori Im re is utalt m ár -  hogyan és 
miért került zsákutcába a X V I-X V II. században 
már bontakozni kezdő intellektuálisabb magyar 
próza? (A próza szabadságharca, H id, 1962. 7-8. 
sz.)

Az újszerű hangütés és témaválasztás mellett a  
harmadik és ta lán  legfontosabb újdonság, hogy 
Nemeskürty igazi szépirodalmat, szinte modern érte
lemben vett írói karaktereket fedez föl -  és fedeztet 
föl olvasóival -  X V I. századi prózánkban. Kedvvel 
nyitja rá szemünket a műalkotás és műélvezés néha 
csak pislákoló fényeire; a nyelv, a stílus, az érdekes 
művészi megoldások szépségeire -  a  legapróbb rész
letekben is.

írói szándékban és megvalósulásban az esztéti
kumot állítja tehát előtérbe. M eg a  pszichikumot'. 
íróét, olvasóét, az ábrázolt figurákét.

*

A megvalósításban mutatkozó hibákra a szak
kritika bizonyosan kitér majd. Lássunk most 
két olyan problém át, ami éppen a m ai olvasó szá
mára okoz nehézségeket.

Az egyik a kiválasztott anyagra, a tárgy határaira,, 
s főleg a szerkezetre vonatkozik.

M indjárt a  könyv indításával kapcsolatban föl
merül a kérdés: helyes-e Pesti G ábor meséit olyan 
kapuvá tenni, am in túl ott az egyre gazdagodó 
magyar nyelvű széppróza-termés, de amin innen 
„majdnem semmi” sincs? K om olyan gondolná 
Nemeskürty, hogy pont akkor , ,jelentett először 
mind a szerzőnek, mind az olvasónak gyönyörűséget 
az írás és olvasás” (22), amikor ezt egy tudós szerző 
először proklamálta előszavában? Nyelvi és kifejezés
beli szépségek, s egyáltalán a széppróza egyes ismér
vei megvoltak m ár 1536 előtt, a középkor végi 
magyar nyelvű kolostori elbeszélések olvasmányo
sabb, színesebb részleteiben is. Az összes ismérvek 
viszont Pestinél sem voltak még együtt.

A reneszánsz u tán i időszakra m ár több ízben is 
kitekint a tanulm ány. Ezzel kapcsolatban csak azt 
lehet sajnálni, hogy a  manierista stílus időszakát
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„átugorja” . Klaniczay T ibor, Bán Im re, Angyal 
Endre és mások kutatási eredményei a manierista 
későreneszánsznak a  magyar prózában is kim utat
ható változatairól -  nem kaptak helyet a  tanulm ány
ban. Lehetne ezen változtatni, mégpedig úgy, hogy 
az olvasó se terheltessék kelleténél több stílustörté
neti elmélkedéssel, ellenkezőleg: élvezettel ízlelgesse 
egy átm eneti kor prózai önkifejezésének gazdagon 
változatos árnyalatait. M ért ne lenne ez lehetséges 
nálunk, ahol Gesualdo és Monteverdi muzsikájának, 
vagy az olasz és németalföldi manierista piktúrának 
van közönsége? Ü gy tűnik: Nemeskürty „sietett” , 
hogy eljusson egy félig-meddig m ár barokk jellegű 
munkáig, ahonnan visszafelé és előre kilátás nyílt 
a magyar nyelvű eredeti önvallomás fejlődésére.

H a m ár ennél a típusnál tartunk, hadd mondjam 
meg: kicsit túlságosan is bátornak tartom  a szerzőt 
amikor végleg eldönti, hogy mi széppróza és mi 
nem az. Én számoltam volna még néhány kevert, 
vegyes tartalm ú munkával. így Ecsedi Báthori 
István országbíró 1600 körül befejezett Fohász
kodásait, hosszadalmas teológiai fejtegetések és bib
liai locusok közé rejtett forró személyes vallomásait 
semmiképpen nem iktattam  volna ki a  sorból.

Egy másik kifogás: a bevezető, , ,átvezető” törté
nelmi, ideológiai eszmefuttatások elnagyoltak. Félre
értés ne essék: jó dolog, hogy a történelmi-politikai 
átalakulásokat kevés szóval próbálja bem utatni, 
inkább képekben, amikre aztán sokszorosan vissza
utal. így nem érezzük se fölöslegesnek, se modoros
nak, hogy pl. Heltai Dialógusa megalkotásának ide
jére  három-négy ízben is ugyanazzal utal: Fráter 
György utcán heverő hullájának, a „lanckenézek” 
erdélyi rablásainak fölidézésével. Néhány tömör, 
szinte axiomatikus tétele is találó és pontos.

A szűkszavúság és az egyszerűség azonban néhány 
esetben téves leegyszerűsítéssel párosul. Ilyennek 
érzem az antifeudális tendencia árnyalatlan, kissé 
egyhangú sztereotip ismételgetését. Vagy pl. a 266. 
lapon a piktúra és a humanista világi műveltség 
hanyatlásának, s a képrombolásnak olyan beállítá
sát, hogy az „ a  magyar reformáció speciális vonása.” ( !)

Az egyoldalúságok, elrajzolások és másrészt a 
nagyon is árnyalt, finom észrevételek, szóval hibák 
és erények arányairól képet kaphatunk, ha mérlegre 
tesszük a könyv egyik legérdekesebb fejezetét, a 
Veresmartiról szólót.

Veresm arti M ihály, nagy költőnk névrokona, 
a  Bocskai-szabadságharc idején még szívvel-lélekkel 
a  „pápás” , H absburg-barát főurak ellen érző és 
küzdő református lelkész volt. Hamarosan azonban 
„ a  kételkedéseknek labyrintusába” kerül, s úgy 
látszik így válik íróvá. Megtérése históriáját m ár az 
ellenreformáció szolgálatában, m int fontos pozíciót 
betöltő katolikus pap írja.

Ezt a 90 évvel ezelőtt kiadott könyvet Nemes
kürty fedezte föl a  magyar szépirodalom története 
számára. Egész fejezetet szentel annak, hogy elvitassa 
a hitvitázó szakirodalomtól, s helyére tegye, mint 
„az  első teljesen és végig önálló fogalmazású, eredeti 
magyar szépprózai m űvet.” Jó l kiválasztott részletek

frappáns elemzésével m utatja be: hogyan győz, 
szinte a könyv fogalmazása közben, a szóbeliséggel 
szemben a gondolkodásra késztető, higgadtan érvelő 
írásbeliség; a  filológiai gonddal gyűjtött jegyzetek 
és levelek kötött szövegével szemben az összefüggő,, 
folyamatos elbeszélés.

Az egész fejlődés szempontjából azonban ta lán  az 
a legfontosabb, hogy Nemeskürty az ellenreformátor 
V eresm artit éppen a  fejlődés Bornemisza és Bethlen 
Miklós közt feszülő ívébe állítja be. Éspedig azért, 
m ert a hívő prédikátor gyötrő kétségeit megszólal
tató  „síró-zokogó m ondatáradatot” Bornemiszánál, 
és Veresm artinál egyaránt fölfedezi. (231-4.)

Pompás telitalálat ez a  párhuzam . Látszólag 
evidens észrevétel. H a azonban meggondoljuk, 
hogy régi kultúránkban a felekezeti határok mennyire 
meghatározó szerepet játszottak, akkor világossá 
válik, hogy Nemeskürty makacs célratörésének 
egyik fontos eredményéről van szó. Csak úgy ju t
hato tt el ehhez a párhuzamhoz, hogy szenvedélye
sen kereste azt, ami a kor prózatermésében, mint 
irodalomban közös, s ami a kor íróiban illetve bizonyos 
írótípusaiban lélektanilag közös. A reformáció egyik 
utolsó harcos képviselője és az ellenfél, az újjá
szerveződő katolicizmus meggyőződéses híve, így 
kerül együvé. A kételkedés, az önmarcangolás belső 
gyötrelmeitől szenvednek, s a  feszültségek föloldá
sát, a lelkibetegség gyógyulását m indketten az írás
ban, eltévelyedéseik kegyetlenül őszinte megvallásá- 
ban, a confessióban  találják meg.

E remekül sikerült fejezet bevezetőjében egy pár
soros félresikerült részecskét találunk. A reformáció
fejlődésében beállott változás jellemzésére gondolok. 
(227-8., de m ár előbb a 15. lapon is.) I t t  a szerző 

csak „egyoldalú műveltséget” , „m egm erevült gon
dolkodást” , csak reakciós tendenciát vesz észre. 
Pedig az idő tájban, amikor Veresm arti Megtérése 
históriáját írta , elevenen hatottak a m agyar protes
táns kultúrában az ortodoxiával ellentétes tenden
ciák is. Gondoljunk csak Bethlen G ábor kultúrpoliti
kájára, Szenczi M olnár A lbert irodalm i munkás
ságára, vagy a  skolasztikus törekvésekkel nem  egé
szen sikertelenül birkózó fiatalabb generáció műkö
désére. Nélkülük elképzelhetetlen az erdélyi és kelet
magyarországi művelődés újabb föllendülése Apá- 
czaiék idején; elképzelhetetlen magának a m agyar 
nyelvű önvallomásnak a megújulása legjobb kép
viselőiben, különösen Bethlen Miklósban.

Érdemes le tt volna árnyaltabban vizsgálni az ideo
lógiai és a  gazdasági-társadalmi fejlődés hullám zá
sát, fokozatos előretörését. Ez talán lehetővé te tte  
volna, hogy a tanulm ány írója még egy lépéssel 
tovább menjen: egy átmeneti kor válságaiban, bonyo
lult ellentm ondásaiban keresse a kortársak szemé
lyes válságának, vívódásaiknak hátterét. A irodalom 
lélektanilag közös, majdnem azonos pozíció mögött 
talán a társadalomlélektani együtthatóra is rálelt 
volna.

A fejezetbevezető megállapítások ilyen elnagyolt
sága azonban lényegében nem változtat a fejezet és. 
az egész kötet úttörő jelentőségén.
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A magyar széppróza születése egy fontos közügyhöz 
is hozzászól, am ikor türelmetlenül követeli: öntsünk 
végre tiszta vizet a  pohárba; lássuk, volt-e hát igazi 
iró, igazi m agyar nyelvű irodalom 400 évvel ezelőtt; 
ha volt, olvassuk és olvastassuk, m ert az irodalomban -  
,,amit nem olvasnak, az tulajdonképpen nincsen.” Ez a 
türelm etlenség a  tanulm ányt egy közfelfogással 
polem izáló v ita ira ttá  is teszi.

Tények bizonyítják, hogy valóban közfelfogássá 
kezd válni az az elképzelés, hogy régi irodalm unk és 
kultúránk -  szakemberek szűk csoportjának az ügye. 
Ilyesmi természetesen soha, senki részéről nem  fogal
m azódott program m á. „Csak ” a gyakorlatban érvé
nyesül sajnos egyre több területen.

Az igazság kedvéért szögezzük le: nem  lehet 
tagadni, hogy művelődéspolitikánknak vannak olyan 
területei, ahol épp a  legutóbbi időben sok minden 
tö rtén t régi kultúránknak a mai élethez való közel- 
hozása érdekében. A magyar könyvkiadásnak is van 
mivel dicsekednie. Gondoljunk csak a  Magyar 
■Századok, Monumenta Hungarica, Magyar Könyvtár és 
más, régi kultúránk szövegkincsét népszerűsíteni 
h ivato tt sorozatokra. Vagy u ta lhatnánk  arra a 
szerencsés, újkeletű gyakorlatra, hogy a Szépiro
dalm i K iadó régi irodalom történeti tárgyú kötete
ket is bocsátott m ár közre, m int K laniczay Tibor 
Reneszánsz és barokk című könyvét és éppen Nemes- 
kürty tanulm ányát. Ezekkel a kiadványokkal könyv
kiadásunk -  és irodalom tudom ányunk -  sokat tör
lesztett adósságából.

M arad t azonban még törleszteni való bőven.
K ülönösen fájó, hogy a kulturális m unka más 

területein az utóbbi években régi irodalm i öröksé
günk ügye rosszabbul kezd állni, m int bármikor. 
A széles olvasóközönségnek szánt, nagy példány- 
szám ú irodalm i- és kulturális folyóirataink hasábjai
ról pl. végképpen kiszorult a  régi m agyar kultúra 
és irodalom . O lyan jelenség ez, am i m ellett nem 
lehet elm enni szó nélkül. Ez a helyzet ugyanis nem 
a  „szakköröket” sújtja, hanem egész kulturális éle
tünk  egészéges vérkeringését zavarja. Ennek ered
m ényeképpen kihalóban van a korábbi évek és év
tizedek m agyar kultúrájának egy színfoltja: régi 
irodalm unk — és történelmünk -  publicisztikája, am it 
olyan nevek fémjeleztek, m int Halász Gáboré, 
N ém eth Lászlóé, Féja Gézáé, Kerecsényi Dezsőé, 
Szerb A ntalé . . . , hogy ne is említsem Móricz 
Zsigm ondot, aki a  régi magyar nyelv és művészet 
olyan h ivato tt propagátora lett, amilyennek egy sor 
cikke és a híres Aíagreío-antológia m utatja.

Pedig lenne m it propagálni még m a is. I t t  van 
többek között a  legutóbbi néhány év egy valóságos 
íölfedezés-sorozata: előkerült az első m agyar szerelmi

tárgyú színjáték, melynek prológusa reneszánsz 
világi költészetünk és az egész reneszánsz életfelfogás 
remek program ja; „A  szerelem költője”, Balassi 
K laniczay új tanulm ányában végre m egkapta az őt 
megillető helyet az európai világi szépirodalom tör
ténetében; Gerézdi R ábán monográfiájának virág- 
ének-fejezete az előzményeket segített tisztázni; s 
ugyan ez idő tájban jelent meg Stoll Béla gondozásá
ban a  Régi M agyar Költők T ára  X V II. századi soro
zatának III. kötete, mely a Balassi u táni szerelmi 
„közköltés”  gazdag kincsestára, s egyúttal -  a jegyzet
apparátusban közölt népköltészeti párhuzam okkal -  
először ad  lehetőséget műköltészet-,,közösségi költé- 
szet” -folklór kölcsönhatásának megbízható vizsgála
tára.

M indez nem  kevesebbet je len t, m int hogy az 
utóbbi három-négy évben irodalom tudom ányunk 
fölfedezte a  magyar nyelvű szerelmi költészet első 
évszázadait! Szépirodalmi és kulturális folyóirataink 
azonban az egészet úgyszólván figyelemre se mél
tatták . Pedig ezeknek az orgánum oknak nemcsak 
az lenne a feladatuk, hogy töm ören „népszerűén” 
ismertessenek ilyesmit a szélesebb közvéleménnyel, 
hanem  írókat és költőket, tanárokat és kritikusokat 
nem  utolsósorban éppen modern irodalm unk leg
jobb  alkotóit, értő kutatóit és lelkes olvasóit is meg 
kellene szólaltatniok. Hiszen a  régi m agyar nyelvvel, 
irodalom mal, művészettel való foglalkozásnak csak 
addig van értelme, amíg kincseiből valamennyi 
rendszeresen eljut irodalm unk szerelmeseihez és fönn
tartóihoz: az „egyszerű olvasókhoz” . Hogyan ju th a t 
el? Közvetlenül és spontánul csak ritkán. Ennek az 
ügynek nem is annyira propagandistákra és közve
títőkre van szüksége, m int sokkal inkább arra, hogy 
örökségünk legjobb elemei úgyszólván hozzá tartoz
zanak mai költészetünk és irodalm unk testéhez. 
M int ahogy ez így volt, olyan különböző ízlésű és 
karakterű költőink idején m int A rany János és Ady 
Endre, vagy olyan eltérő irányzatok törekvéseiben, 
m int a harmincas évek „nép i” írói és legjobb 
„u rbánus” kortársaik.

Publicisztika, folyóiratok — ez csak példaként 
kiragadott egyik tényezője irodalm i örökségünk és 
m ai kulturális életünk kapcsolata problémáinak. 
S nem  is tűnik a  legfontosabbnak, ha pl. iskoláinkra 
gondolunk, ahol a magyar irodalom és művészet 
m últjának megismertetése szintén minden eddiginél 
jóval szűkebb korlátok közé kényszerült.

Ügy látszik, hogy érdemes lenne ezt a  kérdést 
a  m aga egészében megvitatni. A mai helyzetben 
ugyanis fölmerülhet az aggály: irodalom tudom ányunk 
fent jelzett egyéni és kollektív erőfeszítései végső 
soron nem hiábavalóak-e?

Keserű Bálint
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Tonulmányok, portrék a huszadik századi irodalom problémáiról az

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK
1963/64-es évfolyam ában:
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D IÓ S Z E G I A N D R Á S

A  Húsz óra -  filmen

E filmet szokatlan várakozás előzte meg. A forgatókönyv írója, Köllő Miklós a Húsz ó rá t 
dolgozta fel, Sánta Ferenc rem ekm űvét. Fábri Zoltántól, a rendezőtől a K örh in ta  óta m indig 
valam i átü tő  erejűt, még nem  voltat akartunk  kapni. A film elképzelhető p rob lem atikája  egybe
vágott a felszabadulás huszadik évfordulóján közvélem ényünket foglalkoztató kérdésekkel.

A film alkotói nem  okoztak csalódást. Új u takat törő, súlyos igazságokat kim ondó, művészi 
filmet alkottak. A kam era egyetlen kis falu világába tekint bele, éles, vallató szemmel. A Húsz 
óra mégsem falusi film, paraszti történet csupán. Problém ái általános érdekűvé emelik, a mi 
korunk levegője já rja  át, a szó valódi értelm ében a m a em berének kifejezője.

A filmben húsz év országos történelm e tornyosul a néző szemei elé. Látszólag idilli és történés- 
telen nyári nap, falusi ,,húsz ó ra” tanúi vagyunk. A falu éli a m aga m indennapi hangyaszor
galm ú életét. A tagság gabonát hord. A tsz-elnök, a film főhőse jön-m egy, napi dolgait végzi. 
Az asszonyok reggelit adnak a férfiaknak, ebédfőzéshez készülődnek. A falu bolond grófja „kísér
letezik” . A tanácselnök segélyt oszt. Az író a m egismert tém án töpreng. A tsz vezetőség közgon
dokról vitatkozik. A szőlőhegyet napsütés füröszti. A tsz udvarán  a  trak torokat csillagok fénye 
lepi. Béke, nyugalom, hétköznapiság. M indez azonban csak a  felszín, a valóság külső kerete. 
A film alkotói a rra  figyelnek, am i az idill m ögött van -  és ez m aga az em beri lélek, sűríte tt 
tragédiák emlékeinek hordozója.

Fábri korábbi filmjeiben is csupa d rám ákat vitt a vetítővászonra. K iélezett szituációkat, 
nagy lelki feszültségeket, szimbolikus értelm ű, emlékezetes nagyjeleneteket. Szinte m indig 
sikerült meglelnie a filmalkotás m inden részletét m agába vonzó, a m ű végső értelm ét képbe 
foglaló szim bólum ot -  egy am fiteátrum ot, „k ö rh in tá t” , végzetes futballcsatát - ,  am ely alkotá
sának a művészi befejezettség varázsát adta.

A Húsz óra drám aisága m ásnem ű.
Fábri nem  egy em ber igazságát ku ta tja , hanem  a falu valam ennyi, egymással éles harcban  

álló em berének igazságát. M ielőtt állást foglalna, m egért és megokol. A filmnek így nem  egy, 
hanem  sok drám ai központja van, s a nézőpontja mozgó nézőpont.

Az operatőri m unka is ezt a szim ultán rendezői elképzelést tám ogatja. A Húsz óra falujának 
képe nem  emlékeztet a hagyom ányos zsánerekre. Az operatőr, Illés György felbontja a szokványos 
vizuális struk túrát, s képeiben a d rám ai töredezettséget hangsúlyozza. C ézanne-ian darabos táj 
és zaklatott csendéletek. V ályogházak fehér falai és árnyékos, régi idők nyom ait őrző benyílók. 
Tétova, m unkában elnehezedett kezek s m eghökkentő, p rem ierp lánba lökött arcok és szemek. 
Nem  konvencionális film-szociográfia ez. Részletek táru lnak  elénk, nem  kulisszák gyanánt, 
holt néprajzi elemként, hanem  m int a film ném a tárgyi szereplői. M indenü tt a történéssel, s a 
ritka erejű, író je lenlétére emlékeztető dialógusokkal feleselve. Egészen más látásm ód, m int 
am it film alkotásainkban megszoktunk. A nézőnek nem csak az időben szertelenül csapongó 
események összefüggéseit kell keresnie, hanem  a nézőpontot is, ahonnan  e mozgó világ egészbe 
fogható.

Polifon, vagyis sokszólamú drám aiság ez.
A Sánta-regényről folytatott rádióbeszélgetésünkben (1. K ritika, 1964. 7. sz.) a Húsz óra 

színpadát „shakespeare-i színtérnek” neveztük, s atm oszféráját balladainak. Fábri is így fogja 
fel tárgyát, az elm últ húsz év valóságának shakespeare-ien zsúfolt esem énysorozatát viszi a 
néző elé. U tólag, időrendbe állítva a történteket, még inkább szem betűnő az elm últ időnek 
„d rám ai epikája” . Földet osztó tömeg. Új gazdák és új tsz-tagok egymás közt. Feszültségek, 
villám ló tekintetek, meghasonlások, visszatörlesztések. É rtelm etlen hatalm askodás, csüggedt 
és m egbántott nép, elvakult fenyegetések. A népharag  szemben az árta tlannal. Golyó csattan. 
Elvakult bosszúállás, vér és iszonyat. A holttest fölött zokogó asszony. Igazságtevések és meg- 
békülések. Az ajtón még m a is golyónyomok. Gyűlölet egész a kötélig. S em berek tele kérdé
sekkel. A „kété ltű” orvos; a leváltott já rási titkár; az elárvult egyéni paraszt; a meggyilkolt 
Kocsis Béni családja; a gyilkos V arga apja; a m egbánto tt Balogh A nti; a fiait sirató éjjeliőr.



A m aguk m ódján  m ind a tsz-elnök Jóska kérdését visszhangozzák: „h á t az én életem mire 
volt jó ? ”

Eposzra való életanyag, am elyet Fábri nem  csupán ábrázolni, hanem  értelm ezni is akar. 
M iközben a m últ idő tá jait já rja , vissza-visszatér a jelenhez, kérdéseket tesz fel és tanulságokat 
fogalm az. G yakran, hogy egy-egy je lenet vagy gondolat értelm e szem beötlőbb legyen, balladá- 
san ismétel. Egyéni sors és történelem  összefüggéseit ku tatja . N apjainkban  divat arról beszélni, 
hogy a m a em berét a je len  érdekli, s ne hivatkozzanak előtte sem a m últra, sem a jövőre. Fábri 
e film jében h a tározo ttan  szakít ezzel az álm orális és álintellektuális divattal. M eri vállalni a 
történelm et, s épp ebben rejlik fő művészi ereje. Ezért tud  fölfedezéseket tenni nemcsak a társa
dalom ban, hanem  az erkölcsben és a lélekben is.

A Húsz óra különleges hangsúlyt ad  annak  a gondolatnak, am ely Sánta regényének is újsága 
volt, hogy a je lenkor történelm ét a m últénál sokkal bonyolultabb, szövevényesebb erők m oz
gatják. Az osztályharc? Igen, a történések m ögött m indenütt ott a m egvert, de még m indig 
elszánt osztályellenség is. Balogh A ntit Kiskovács b iztatja, hogy lőjön. A történések centrum ában 
azonban  más erők viaskodnak, az igazi d rám a az „egybagón nő ttek” testvérharca. A nihilista 
gróf szem ében ez a küzdelem  is csak a történelem ben dúló anarchia  bizonysága. Kiskovács 
szám ára az „ak i b írja, m arja” törvényének világa ez is. Fábri velük polem izál, m időn a „testvér
h arc” valódi ta rta lm á t és érte lm ét ku ta tja , s így akar választ adni a filmbeli író mellének szöge
zett kérdésre: „M icsoda világ ez? Azt m ondja meg énnékem, hogy micsoda világ ez?”

A film alkotói a regény intenciója értelm ében, de ezt m integy túlélezve, ju tta tn ak  centrális 
szerepet a hatalom  szektás m egszállottjainak, M áténak  és a gyilkos V argának, a falu 50-es 
évekbeli p á rttitk á rán ak . Egyes kritikusok szerint túlnövesztett, m elodram atikus szerepet kapnak 
s ez művészi torzulás forrása.

K étségtelen, hogy Fábri -  m int eddig m inden paraszti figurájában -  erősen hangsúlyozza 
az ösztönem bert, a „term észettő l” ado tt erőszakosságot. De nemcsak bennük. Kiskovács, 
a fukar nagygazda és fia éppen úgy „d ú v ad ak ” , m int m aga a tsz-elnök, Jóska, aki arról híres, 
hogy vad  ereje van, és semmi bán tást nem  hagy bosszulatlan. S valóban, a szemünk előtt szé
gyeníti meg egykori m unkaadóját, néz bele félelem nélkül a puskacsőbe, gúnyolja ki a gyáván 
bujkálókat, tiporja meg az orgyilkost, veri össze egykori pajtását, am iért az cserben hagyta 
és őreá lőtt. Páger Antal já tékának  művészi erejét leginkább abban  érezhetjük, ahogyan m ind
végig ezt a fékezett indu la tú , csupa értelem , de am ellett csupa ideg és ösztön em bert megéli.

A fékezetlen paraszti ösztönök dúlása nem  kitalálás, Fábri e filmben, anélkül, hogy a tém a 
művészi igazságát m egsértené, lehet kiélezettebb, m óriczian „n atu ra listább” Sántánál. 
A személyi kultusz, tud juk  m indannyian , „felülről” terjedt lefele, világtörténelm i okai voltak. 
De hogy a m agyar faluban  úgy eldurvulhato tt, ab b an  éppen elég szerepe volt a végrehajtás
nak is. A régi „jegyzői” világból öröklött hivatalnoki kíméletlenségnek. A szegénységből s évtize
des harcok keserves emlékeiből szakadt paraszti szektarianizm usnak. S a „népiskola” , és a 
H orthy-hadsereg „szellem i” útravalójával felnevelődött műveletlenségnek és lelki iskolázatlan
ságnak. M ielőtt V argát m in t gyilkost lá tta tn á  a film, szuggesztív erővel irányítja  a figyelmet 
m indezekre az előzményekre.

A filmbeli tragéd ia  m egokolt, elkerülhetetlen tragédia. H ogy V arga éppen egykori b ará tjá ra  
lő rá  a csukott ajtón  keresztül, még élesebben m utatja  bűnének term észetét. Nem  véletlenül 
öl, ölt volna m ár korábban  is, vak hatalm i m egszállottságában és lelki eldurvultságában, m ert 
m in t most, m ár ko rábban  sem nézett „sem  istent, sem em bert” . A regény, s a regénynél is 
hangsúlyosabban a film a „középkáderek” hatalom ban  való felelősségét veti fel rendkívüli 
komolysággal. A hatalom , tanúsítja , nem  lehet önm agáért való, még a legkisebb körben, egy 
já rá sb a n  vagy egy faluban  sem. A hata lom  az em berért van, s nem csak az osztályért, egy 
elvont közösségért, hanem  az egyénért is, az egyes em berért, aki m ind a m aga m ódján vállal
h a tja  csak a közös történelm et, a szocializmust.

A Húsz óra a tsz-elnököt olyan em bernek lá tta tja , aki a falujáért, az osztályáért, a közös
ségért él. Szinte tragikus hőssé növeli, m időn m indun ta lan  olyan történelm i szituációk közepette 
m u ta tja , m elyekben kétfelé kell harcolnia. Egyfelől a hatalm i vaksággal, tapintatlansággal. 
M ásfelől m agával a néppel, a paraszti elm aradottsággal, a gyakorta kem ény szavakkal illethető 
vaksi önzéssel és tudatlansággal. Az ő szemén keresztül nézett nép igazán nem  a mesék idealizált 
T o ld i M iklósa és János vitéze, k ritikusabban nála senki sem látja  a népi élhetetlenséget. „ H á t
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honnan szedett benneteket az Isten? -  kiáltja. -  M ilyen nyom orúságban terem tett, hogy kullog
tok csak m inden u tán , am i szépet s jó t az em beriség akarna? H á t nem  kezdhetnétek m ár egy
szer m agatok is? M icsoda nép vagytok?” Ő t is m egkem ényítette ez a szakadatlan  kétfelé 
viaskodás. De egyben értelm ét is finom ította, lelki érzékenységét is növelte, elsősorban épp a 
szegények, a tudatlanok, a m indig kisemmizettek gondjai iránt.

„T i tud játok” , m ondja csöndes-haragosan azon az emlékezetes, a filmben kétszer m egism ét
lődő tsz-vezetőségi ülésen, ahol az egész tagság jövőjét illető ügyekben kell dönteniük. M iu tán  
elm ondta a m agáért, a döntést az em berekre bízza, hagyva őket, hogy gondolkozzanak. Nem  a 
parancsszavaiban van az ereje, hanem  abban  a szuggesztív képességében, hogy gondolkodásra 
tudja bírni a társait. M ég az a je lenet is, ahol a m aga dolgában vesz elégtételt, nemcsak indu la
tos, hanem  gondolkodó arcá t is m utatja. A Balogh A ntira m ért első ütés még a megtorlásé, 
de a többivel m ár felrázni akarja fásultságából, ú jra  önm agára szeretné ébreszteni. Sikerül-e? 
Görbe János a m agyar film történet egyik legnagyobb paraszti figuráját terem ti meg ebben a 
sokat szenvedett, m indm áig fö ldhöztapadt agrárp ro le tárban , aki, úgy tetszett, m időn a p á r t
tagkönyvét V arga asztalára csapta, örökre leszámolt a bizalom m al, most ezután a megveretés 
u tán  tud  ismét mosolyogni, félszegen, de bizakodóan.

Fábri nemcsak a drám ai effektusok kifejezésében erős, a filmben különleges hangsúlyt kapnak 
a m editativ, gondolkodó pillanatok. A film stílusához hozzátartozik az író t egyszerű szuggesz- 
tivitással játszó Keres Emil töprengő, s a d rám át m integy a gondolat ú tján  előrevivő arca is. 
És van a filmnek néhány nagyjelenete, ahol a falu ném a, gondolkodó kórusként állja körül az 
eseményeket. S m int ahogy a történelm i idő szerint legelső, földosztási jelenetből kiválik két 
egyéni arc -  az egyik, hogy a parasztságban élő százados szorongást, a másik, hogy a cselekvő 
felelősségtudat fölébredését kifejezze - ,  később is valam ennyi drám ai szituáció, töm egjelenet 
m indig prem ierplánba dob egy-egy gondolkodó arcot. Nincs m agyar film, am elyik ilyen merész 
bőséggel m utatna  még arcokat, hom lokokat, szájakat és szemeket, s bennük az egyéni sorsokat 
és lélekállapotokat.

A rendezői, operatőri és színészi m unka ezekben a prem ierplánokban em elkedik a leg
m agasabb együttes színvonalra. Nemcsak a tájképek és interieurök adnak  újszerű vizuális 
élményt, a film alkotói ú ja t adnak film portréikban is. Felbontják az arcot. Fizikailag, az éles 
fény és árnykontrasztokkal m integy felboncolva az arc fiziognómiáját, s sejtekben hevülő érzé
seket. Pszichológiailag, az arc egyéniségét takaratlan  őszinteséggel megvalló színészi já ték  útján. 
M indegyik színész, aki ebben a filmben prem ierp lánba kerül, s szinte m ind odakerül, em ber- 
ábrázoló erejének eddig ismeretlen, meglepő oldalát m utatja. A közelképben nem  lehet sém át 
játszani, ru tinm unkát adni; a Húsz óra színészi együttesét mint együttest dicséri legjobban, hogy 
az egyes arcjátékokban tükröződő teljesítmények egyenértékűen szépek, m egragadóak.*

A szavakban megfogalm azott m orál- és történelemfilozófiai kérdésekre ez a  dolgozó nép 
arcaiból prem ierp lánba kerü lt je llem tanulm ány sorozat ad ja  meg a legfinom abb és művészibb 
választ. Egyéni életében is és történelm ében is a nép került a történelem  középpontjába. Ezt 
tanúsítják még a szenvedések is, a testvérharcok nyom ában az arcokra vésett ráncok, a fájdalom  
és a kérdések a szemekben.

Szépek, művészi értelem ben mély benyom ást keltőek a filmnek tájképen, d rám ai helyzeteken 
arcképeken átvilágító, erős fénykontrasztjai. A nézőt meggyötrik, nem csak m ert figyelemre 
késztetik, hanem  m ert érzelmileg is túlfeszítik, néha szinte a sokkhatás határáig . Ilyesm it más 
filmrendezők rendszerint zenei aláfestéssel szoktak előidézni. Fábri biztos a dolgában, tud ja , 
hogy a meggyilkolt özvegyének eszelősre riad t szeme és jajveszékelése, vagy az éjjeliőr sírós 
tépelődése a D on-kanyarban m arad t két szép fiúról, nem  kíván zenei aláfestést. D iszharm onikus 
az egym agában is.

S e ponton tennénk fel a kérdést, hogy vajon ez a sok drám a, átizzó sötétség, lelki fájdalom  
elegendő-e, elég nyomatékos-e az egyén és a történelem  változó viszonyának, bonyolult kap 
csolatának kifejezésére? Kétségtelen, hogy ebből a szem pontból van a filmben valam i m onotonia,

* Talán alkalomadtán érdemes is volna külön tanulm ány tárgyává tenni azokat a film portrékat, amelyeket a Húsz óra művészeti 
az említetteken kívül a többiek is megvalósítanak, névszerinti Bar si Béla, Bihari József, Bodrogi Gyula, György László, Horváth Teri, Kiss 
Ferenc, Kovács Károly, Makiári János, Mészáros Ági, Molnár Tibor, őze Lajos, Petur Ilka , Raksányi Gellért, Siménfalvi Ida, Siménfalvi Sándor, 
Szakács Sándor és Szirtes Ádám.
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lúlcsigázottság. S ta lán  ezért is érezzük befejező je leneteit az egész, nagyarányú drám ai sodrással 
szem ben ném ileg sutáknak, bizonytalanoknak. Nem  külső, idegen szem pontokat szögezünk a 
film valóságával szembe. C supán a regényre gondolunk, am ely az összhatást illetően föltétlenül 
kiegyensúlyozottabb, klasszikusabban terem t összhangot a harm ónia és diszharm ónia közt.

Szépek a film idilli pihenői, de Sán ta  regénybeli nyugalm ához, széles lélegzetvételéhez, dús 
életöröm éhez képest epizodikusabbak és idegesebbek. A regényben több a napsütötte táj és a 
napsü tö tte  arc, a tiszta, belülről fakadó derű. A film ben a napsütés is csak a lőréseken keresztül 
süt, inkább élezve, m in t csillapítva a paraszti in térieur és lélek kom orságát. Nemcsak a kényszerű 
ökonóm ia d ik tálta  a film alkotóinak a regény több figurájának az elhagyását. Az elhagyás 
logikusan összefügg szemléleti beállítottságukkal, a nem  drám ai, kiegyensúlyozottabb lelki 
alkatok irán ti érdektelenségükkel. K im arad t a filmből az emberséges sofőr, a szerelmes-odaadó 
tan ítóné s a nyugdíjas agrárm érnök, akinek bölcsessége a munkás nyugalm at, az erő és ideg
pazarlás nélküli alkotói stílust tekinti életprogram nak. K ár pedig, hogy elm aradnak. A szélesebb 
és m erészebb idill -  m ind a tá jban , m ind az em beri lelkekben -  nem  csökkentette volna a film 
d rám ai h itelét, viszont végső, történelemfilozófiai m ondanivalóját föltétlenül erősebbé, á rnyal
tabbá te tte  volna.

V égül még egy kérdés: a film előzményei s helye a m ai m agyar filmművészetben. A kritikák 
többsége leginkább a Talpalatnyi fö lde t emlegeti. M i inkább az ellentétet érezzük. M íg az a 
régi értelem ben vett realista parasztábrázolás fiimi m egvalósítása volt, a Húsz óra ta rta lm ában  
és form ájában  is szocialista realista film m űvészetünk új ú tja in  já r. A szakkritikának tanu lm á
nyoznia kell a m ai m odern fiiművészet nem zetközi eredm ényeivel való összefüggéseket. M agunk 
részéről megelégszünk a közvetlen m agyar filmrokonság megjelölésével. A Húsz óra időszemlé
lete az Oldás és kötés és a Párbeszéd összetettségére em lékeztet. A festőiségben s annak  merész új 
m egoldásaiban  a Sodrásban tanu lságait viszi tovább. Az em beri arc tanulm ányozásában a 
Nehéz emberek rokona, an n ak  ciném a vérité m eztelenségét a színészi tudatosság ábrázoló fegyel
m ével fokozza.

A H úsz ó rában  egyetlen je lenetben  esik szó közvetlenül, szavakban is az em beri arcról. O tt, 
ahol egyidejűleg kivételesen zene is szól. E d ith  P iaf énekli gyötrő és gyújtó sanzonjai egyikét, 
s néhány  p illanatig  utolsó fellépésekor készült gyötrelmes és elragad ta to tt arcképét látjuk. H a si
kerü lt a film alkotóinak igazi szim bólum ot terem teniük, úgy az sem m iképpen sem a nihilista gróf 
e lu tasításra ingerlő, k retén  mosolya, hanem  ez a film valam ennyi hősének gyötrelm ét és elragad
ta tásá t kifejező, nagyon csúnya és em beri m ivoltában mégis nagyon széppé magasztosuló arc. 
Ez a jelképesség teszi a H úsz ó rá t a történelem ben m eglátott egyén lelkivilágát hűségesen 
tükröző, művészi értelem ben m aradandó  filmalkotássá.

A R A D I N Ó R A

Húsz év képzőművészetéről

T örténelm ünk  1945-ös fordulójával olyan országban nyílt lehetőség a szocialista realizm us 
k ibontakozására, am elynek m űvészete az új realizm us nem zetközileg is fontos, sajátos hagyo
m ányaival rendelkezett. A Tanácsköztársaságot követő fehérterror h iába szakította meg szoci
alista m űvészetünk első nagy fellendülését, a m agyar m unkásm ozgalom  csakham ar m egérlelte 
Derkovits m űvészetét, s a harm incas évek közepén m ár a Szocialista M űvészcsoport lelkes 
tag ja i v ita tkoztak  a szocialista realizm uson. M aguk m ögött tud ták  az 1919-es grafikát, Derkovits 
rem ekeit, saját társadalm i-m űvészeti tapasztalataikat: így vállalkoztak a rra , hogy a képző
m űvészet anny ira  ellentm ondásos nyelvére alkalm azzák azt, am i elm életben világosnak és m eg
győzőnek tetszett. A felszabadulás u tán  nálunk  mégis még soha nem  hallo ttként hangzott a szocia
lista realizm us fogalm a. E zt egyrészt a m últ m agyarázza, a harm incas évek kultú rájának  a
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köztudatban  akkor k ialakult összképe, részben a felszabadulást követő fejlődés eszmei bizony
talansága, a hagyom ányok m ár sokszor tárgyalt 1945 u tán i sorsa.

H a  szemügyre vennők a húsz év különböző szakaszaiban a szocialista hagyom ány, vagy 
á lta lában  a művészi örökség szerepének változásait, ugyanahhoz a periodizációhoz ju tnánk , 
m in tha  a kultúrpolitika alakulását vagy az alkotások egym ásutánját elemeznénk. A szűkebb 
szakaszok -  a felszabadulást követő néhány év a fordulat időszakáig, az ötvenes évek elejének 
dogm atizm usa, az ezt követő néhány esztendős visszahatás, az 1957 óta tartó , távolról sem 
egységes jelenlegi időszak -  világosan elkülönülő vonásokkal is rendelkeznek, főként ku ltú r
politikai intencióikban. Kevésbé szem betűnőek viszont, ha az alkotásokat vizsgáljuk. V alószínű, 
hogy a jövendő kuta tók  -  éppen a művek tanulságai a lap ján  -  egyre nagyobb egységekben foglal
ják  m ajd össze a kortárs szemében még m egkülönböztetett, rövid, néhány éves szakaszokat. 
S hogy jelenleg nem  ezek egym ásutánjában  vesszük szemügyre két évtized ném ely problém áját, 
annak  nem  az az oka, m in tha  nem  ta rtan án k  történeti ténynek e periódusok létét, hanem  első
sorban az, hogy többszörös, írásos-szóbeli jellem zésük u tán  most fontosabbnak látszik -  m ai 
m űvészetünk ismerése érdekében -  a húsz év nagy részén végigvonuló néhány problém a érintése.

Művészetelméleti kérdések

Az első évek lelkes, kapkodó, nemegyszer szertelen útkeresése u tán  1949-1950-ben, a szövet
ség m egalakításával, a szocialista realizm us teóriáinak ismertetésével sor került a fő tendenciák 
rendszerezésére, m eghatározására. Az elméleti stabilizálás szándékának néhány alapvető gon
dolata -p é ld á u l a tém a értelmezése, a művészet funkciójáról vallott felfogás -  általános érvényű
nek bizonyult. A dogm atikus esztétika azonban m indm áig több zavart okozott, m int ahogyan 
azt egyébként egy néhány éves művészetpolitikai időszak indokolhatná. Á ltalános történeti 
okairól m ár sokat szóltak; m agyarországi hatása időben egybe esett annak  feltételezésével, hogy 
nálunk  m egvalósult a szocialista nem zeti egység, hogy a m egváltozott tulajdonviszonyok köz
vetlenül átalak íto tták  a tudato t, s a m arxista-leninista világnézet á th a to tta  a dolgozók, a művészek 
többségét.

A feltételezés, hogy a társadalm i törvények és az egyén között ennyire közvetlen a kapcsolat, 
szükségszerűen sematikus gondolkodáshoz vezetett, a m űvészetben pedig a különféle X X . századi 
sémáktól eltérő, sajátos absztrakcionizmushoz. Ennek lényege a képzőm űvészetben sem más, m in t 
a többi alkotói területen . Szám ottevőek azonban a m űfaji adottságokból fakadó eltérések, 
am elyek közül nem  m indegyikre fordíto ttunk még kellő figyelmet.

A dogm atikus esztétika szerint -  természetesen leegyszerűsítve a problém át -  a  társadalm i 
tétel volt a kiindulópont, s a term észethűen ábrázolt egyszeri cselekmény biztosította volna a 
konkrétságot. A gondosan kialakíto tt tem atikának és a következetes term észethüségnek direkt 
m ódon kellett u ta ln ia  a társadalm i fogalom ra. Ez a koncepció szerepet já tszo tt abban  is, hogy 
a dogm atikus esztétika egyik-másik irodalm i-publicisztikai műfaj a lap ján  alak íto tta  ki p rincí
p ium ait, am elyeket m inden m űfajtól szám onkért. S m ert valódi vagy vélt irodalm i elvekből 
indu lt ki, figyelmen kívül hagyta a sajátosan képzőművészeti formálás létét, szükségszerűségét: 
term észeti form ákat fogadott el képzőm űvészeti form aként. A m űvészetről ily m ódon kialakuló 
képzetek há trá lta tták  a  nagyközönség képzőm űvészeti kulturálódását: a tárla tlá togatók  szám á
nak példátlan  megjnövekedése ugyan m inden várakozást felülm últ, de az új képzőm űvészeti 
igények egyelőre nem  ösztönöztek képzőművészeti tájékozódásra. A m űfajban  já ra tla n  néző 
tárgyi-tem atikai hozzászólását szakm ai kritikaként m éltatták . Az ítéletalkotás nemegyszer 
alárendelte egy alkotás igazságát a term észethűségnek: ha attó l eltért, kétségbe vonták társadalm i 
hitelességét. A problém át bonyolította, hogy a dogm atizm us a term észeti form ák rögzítésében 
-  a nagyrealista koncepció alapján -  m últ századi természetfestési eredm ényeket abszolutizált. 
S a m últ századi kritikai realizm us természetfestése egy történelm ileg konkrét, társadalm asíto tt 
term észeti élm ényt nyújt. Ennek m aradéktalan  elfogadása akadályozta egy másik korszak, 
a jelenkor m ondanivalójának kibontakozását, hiszen a puszta tém akör-változás — mivel a form a 
objektív -  nem  vezethetett tarta lm i változásokhoz a m últ századi form arenden belül. így  azu tán  
súlyos sérelm et szenvedett a tartalom  és a form a, a konkrét és általános dialektikája. Sok szó 
esett ugyan e dialektikus ellentétpárokról, de a bizonyító példák többnyire sértették a műfaji
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szabályokat és törvényeket. Ez a felfogás, nem  szólván most a tem atika értelmezésének köz
ism ert korlátáiró l, óhata tlanu l oda vezetett -  a specifikusan képzőm űvészeti formálás létének 
tagadásával, a form a m egoldottnak nyilvánításával - ,  hogy a művész nem  tu d h a to tt új módon 
tájékozódni jelenség és lényeg, lá tvány  és lá tszat között. Ez visszahatott a ta rta lom ra és a 
tém ára, m ert ha a lá tványban  nem  tudo tt eligazodni, tartalm i szelekcióig sem ju th a to tt el.

Sok szó esett m ár arról, hogy ebben az időben stílussá, külső form ává degradálódott a szocia
lista realizm us fogalm a. Részben ez, részben némelyik nem zetközi politikai tényező is közre
já tszo tt abban , hogy 1945 előtti m űvészetünk helytelenül in terpretá lódott. Példálózni lehetne 
azzal, hogyan nehezítették az ötvenes évek közepéig Derkovits életm űvének feldolgozását: 
közös nevezőre kerültek a D erkovitsot baloldalról, a nem  elég optim ista életfelfogása m iatt 
tám adók azokkal a szubjektív idealista nézetekkel, am elyek egy elavult polgári szépség-fogalom 
alap ján  elu tasíto tták  a „nem  elég szép tém ákat” feldolgozó Derkovitsot. É rthető , hogy az első 
évtizedben nem hogy népszerűsödött volna, hanem  inkább elsikkadt az a mennyiségre kevés, 
a m aga korában  mégis hatékony publicisztikai tevékenység -  D ési-H uber István, Bálint György 
és mások írásai - ,  am ely a felszabadulás előtt a m űvészet új társadalm i ta rta lm át feszegette.

A dogm atikus esztétikának egy másik, a képzőm űvészetet különösen érzékenyen érintő vonat
kozása, hogy m indenféle m űfajú és rendeltetésű alkotástól egyaránt elvárta a közvetlen világ
nézeti tükrözést és a közvetlen tudatform álást. A „szocialista ta rta lom  -  nem zeti form a”  egységé
nek megvalósulását lá tta  a népm űvészeti m otívum okat dekorként alkalm azó iparm űvészeti 
tárgyakban  (porcelán, kerám ia), sőt, a m űvészet népiségének m egnyilvánulásaként üdvözölt 
például festményeken népviseleti m otívum ot. A dekoratív  műfajok, az iparm űvészetek, a forma- 
tervezés általános fejlődésétől m integy szám onkérték a világnézetileg jóval kötöttebb festészet, 
szobrászat, grafika tudatform áló  hatását. Nincs lehetőségünk, hogy kitérjünk m indezen műfajok 
sajátos problém áira , s még kevésbé a rra  -  hiszen ez túl is lépné a m agyar művészet történetének 
kereteit - ,  hogy az építészetben m iért a klasszicizáló form arend volt éveken á t egyedül elfoga
dott. Az építészet, a dekoratív műfajok, az iparm űvészetek, az ipari formatervezés fejlődésében 
közvetlen szerephez ju t  nem  egy, társadalm i rendszertől független tényező (m int a technikai
technológiai előrehaladás), és csökken vagy éppen elhanyagolható a társadalm i struktúrának  a 
szerepe, am ely a festészetre, szobrászatra, grafikára a társadalm i tu d a t ú tján  hat.

T öbb  m in t egy évtized telt m ár el a dogm atizm us érvényesülése óta, s a művészekben még 
m indig él a m indenfajta irányítástól való félelem: olyan fiatalokban is, akik annak  idején még 
főiskolások sem voltak, és rövid pályájuk során aligha ta lálkozhattak  olyan igényekkel, amelyek 
ellentm ondtak volna a művészet sajátosságainak. M indez ta lán  még késői, közvetett visszhangja 
a dogm atizm us elleni tiltakozásnak, am ely 1953-1954-től kezdődően néhány éven á t m agasra 
csapott. Az ötvenes évek közepén tapasz talhattuk  a harm incas évek polgári eszményeinek fel
elevenedését (a szép fogalm ának, a művészi szubjektum nak, a művészet funkciójának értelm e
zésében), és ezek csak 1957 u tán  hom ályosultak el ismét, s különösen a fiatalok tuda tában , a fel- 
szabadulás előtti szocialista hagyom ányok m élyebb megismerésének hatására. A szocialista realiz
mus értelmezése azonban m indm áig eléggé homályos. Egyfelől kötődik az ötvenes évek elejének 
gyakorlatához, másfelől „ p a rtta la n u l” kitágul a szocialista rendszerben élő művészek m unkás
ságára, néha m eg éppen azok m űveire vonatkoztatják , akik önm agukat szocialista em bernek 
vallják. S ez nem csak az elm életi tájékozatlanságon m úlik: a m űvészeti élet v itáiban egyre inkább 
háttérbe  szorul m űvészetünk szocialista jellegének számonkérése. A „csak művészeti ügyként” 
tá rg y a lt szakm ai p rob lém ákban  elsikkad az, hogy az alkotás tu la jdonképpen  tá rsad a lm i tevé
kenység, s a minőség megítélése nem  lehetséges az objektív valósággal való konfrontálás nélkül. 
Elmosódik az is, hogy m i az objektív valóság: a létező szorongás, esetleg a mikroszkopikus kép 
létező term észeti rendje, vagy pedig a társadalm i valóság törvényszerű mozgását közelítő 
tartalom .

A nagy általánosságban harm óniára  törő és fő vonásaiban harm onikusan  alakuló m ai m űvé
szetünknek csak igen-igen közvetetten van köze a m ai konkrét valósághoz: a legáltalánosabb 
életérzések, a legáltalánosabb tu d a tta rta lm ak  kivetítésében kapcsolódik a m ához. így  könnyen 
h a tnak  az ú jabb  polgári nézetek és irányok, am elyek vagy tisztán technikai variánsok keresésére 
szűkítik az alkotó tevékenységet, vagy -  az u tóbbi segítségével -  egy életérzésben tőlünk idegen 
pszichikai hatásra  törekszenek. Az 1950 körüli félreértések, a szovjet m űvészet u tánzásának elégge 
nem  h ib áz ta tha tó  akkori követelményei m intha m indm áig  hivatkozási a lapo t adnának  a rra ,
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hogy a művészek többsége ne is nagyon érdeklődjék a realizm us ú jabb  nem zetközi eredm ényei 
irán t. A hazai bem utatókon is lá tható , nem  kevés szám ottevő törekvés m a kevesebb visszhangot 
vált ki a művészek, m int a közönség körében; külföldi tanulm ányútjaikon  a művészek csak 
elvétve ju tn ak  el egy-egy szocialista tendencia megismeréséig. Hosszú évtizedek elszigeteltsége 
u tán  term észetesen érthető a kíváncsiság az európai polgári m űvészet régebbi és ú jabb  variánsai 
irán t, hiszen m ár nyom asztóan terhes volt a csak reprodukciók ad ta  tájékozottság. De egyfelől 
a szocialista realizm us kritérium ainak tisztázatlansága, másfelől a X X . század európai művésze
tének felületes vagy egyoldalú ismerete egyelőre inkább csak felszíni tájékozódást tesz lehetővé, 
és ezt átm enetileg meg is sínylik a m űvek.

A m i képzőművészeti életünkben nem  folynak és nem  is igen visszhangoznak olyan viták, m int 
példáu l a G araudy-i vagy a  Fischer-i álláspontok a realizm usról. A viták ritkák  és -  eltekintve 
egy-egy anyagi érdekeltség d ik tálta  tém ától -  többnyire valam ely résztörekvés vagy csoport 
stiláris védelm ét szolgálják. A hatvanas években szerencsére m ár háttérbe  szorult a korábban 
m induntalan  napirenden  levő „generációs” problém a, a téves törekvés, hogy generációk szerint 
döntsék el a művészek szellemi-szemléleti hovatartozását. A nem zedékek között ilyen különbség 
is van, s ez természetes, de m inden nem zedék m űveiben m egtalálhatók a szocialista tendenciák 
vagy a polgári szemlélet variánsai. H atározo ttabb  különbség inkább  ez u tóbb iakban  tapasztal
ható. Az idősebbek m űvészetében többnyire a m i két háború  közötti polgári hagyom ányaink 
élnek tovább, s korántsem  m ozdulatlanul, árasztva valam it abból a biztonságérzetből, am it a 
szocialista építés az egyén életére sugároz. A polgári szemléletű fiatalabbak m űvészetében viszont 
inkább az ú jabb irracionalista nézetek hatnak. Az idősebbek többnyire szubjektív idealista 
pozíciójú, lefestő módszerével szemben a fiatalok, le akarván  számolni az illuzionizmussal, 
főként a „szabad asszociációk” számításszerű keresésével kísérleteznek. Az idősebbeknél gya
koribb az egyszeri látvány esetlegessége, a polgári szemléletű fiataloknál viszont az időtlen 
állandó keresése le tt a cél. Az ötvenes évek elejének társadalm i tételekre koncentráló absztrak- 
cionizmusa u tán  m ásfajta d irek t fogalmi közlésben jelentkezik -  többnyire a figurativitáson 
belül m aradva -  közel három negyedszázad absztrak t m űvészetének nálunk, a m aga idejében 
csak periférikusán ható  gyakorlata. Az absztrak t törekvésekből sem annyira  a szín-, sík, töm eg
analízisek azóta m ár eszközzé le tt eredm ényei, hanem  inkább az irracionális filozófiára közvet
lenül reagáló, a negyvenes évekből való irányok hatása , a pszichológiai mélység helyett sokk
hatással megelégedő közlésmód.

Félő, hogy a dogm atizm us egykori m egnyilvánulásainak elm életi-gyakorlati felszámolása 
u tán  új dogm ák vannak  kialakulóban, am elyek ugyan nem  sértik az alkotófolyam at szakm ai
mesterségbeli sajátosságait, m in t az 1950 körüli m űvészetpolitika, de am elyek előbb-utóbb 
súlyosan sérthetik a m űvészet ném elyik alaptörvényét, há tté rbe  szorítván az alkotóm unka 
komponensei közül a művész társadalm i tu d a tá t.

A  művészeti élet szervezettségének problémái

A nnak ellenére, hogy a dogm atizm us ellen gyorsabban és szervezettebben bontakozott ki a 
polgári pozíciójú tiltakozás, m int a m arxista b írá la t, nem  sikerült -  szerencsére -  „ a  vízzel együtt 
kiönteni a gyereket” , vagyis elfelejtetni az 1950 körüli évek néhány  kezdeményezését, amelyek 
m űvészetünk minőségi á talakulására hato ttak . A tém a néha képzőm űvészet-ellenes felfogásánál 
fontosabbnak bizonyult a tém a fontosságának a felismerése, az ebben is m egnyilvánuló, népiség 
irán ti új igény, a művészi közlés fontossága. E ttől elválaszthatatlan  a nagy figyelem a művészet 

funkciója irán t. A műfaj és funkció viszonyának számos félreértése ellenére, a fordulat időszakától 
kezdve következetesen érvényesültek általános érvényű történelm i tapasztalatok: csaham ar m ár 
folyam atosan létrejöhettek az állandó nyilvánosságnak szánt alkotások. Vagyis, egyidejűleg a 
felismeréssel, hogy a m űvészet csak úgy fejlődhet, ha  van  konkrét közölnivalója és ha  van közön
sége, m egvalósultak -  az eszmei és gazdasági szervezettségben -  az új alkotóm unka szükséges 
feltételei.

K ülön problém akör, am elynek érintésére sincs lehetőségünk, hogy milyen összetevőkből áll 
a közízlés és hogyan alakítható , mi tu lajdonképpen a közérthetőség és m ennyiben különbözik 
a m indenki által érthetőségtől, milyen sokféleképpen ítélik meg m ég m a is egy m ű közérthető
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voltát. A felszabadulás ó ta a képzőm űvészeti ku ltú ra  szervezett terjesztésének, tanításának 
lehetőségei a rán y ta lan u l e lm arad tak  a kulturális élet m inden m ás területe m ögött, s a képző
m űvészet irán ti érdeklődés inkább  csak ösztönösen, az általános társadalm i tuda t hatására  
alakul. A m últhoz képest így is nagy a változás, és ebben nem  kis szerepe van annak, hogy 
mások az alkotóm unka feltételei. Az állandó nyilvánosságra szánt m űvek létrejöttének intéz
ményes biztosítása -  az ötvenes évek közepe ó ta -  m egterem tette a szocializmust építő tá rsada
lom  struk tú rá jával összehangzó alkotóm unka lehetőségeit. Az új építkezésekhez kapcsolódó 
képzőm űvészeti tevékenységben, a koncepcióban és a m echanizm usban  m esszem em ően ér
vényesül a müvész-m ű-közönség szétválaszthatatlan  egységének a tudata . A lehetőségekkel élni 
m ár kevésbé egyszerű: a realizálás attó l függ, milyen az alkotónak és a m egrendelőnek a m űvé
szetről vallo tt felfogása, ebben m egnyilvánuló kulturáltságuk és társadalm i tudatuk .

A művészek tá rsadalm i helyzete gyakorlatilag kevésbé tisztázott, m int elm életben. A m últta l 
szem ben, am ikor a művész -  osztályhelyzetétől függetlenül is -  elpolgáriasodhatott, vagy 
elp ro le tarizá lódhato tt, m a a művész a nép új értelmiségéhez tartozik. Létfeltételei nagyjából 
b iztosíto ttak: m a a művészek többsége él olyan anyagi körülm ények között, m int azelőtt egy 
töredékük. A művészi és anyagi érvényesülés lehetőségei egyre tágabbak  és változatosabbak, de 
a  művész most is m in t közösséghez nem  tartozó ind iv iduum  küzd m eg értük. A megbízások, 
b írá la tok  m enetében egyre szervezettebben ju t  szóhoz az érdekelt közönség igénye, de ez az 
igény egyének egyéni ízlésében és m űvészetről a lkoto tt felfogásában ölt testet. A társadalm i 
eszmények -  m in t tendencia -  ugyan form álják az igényeket, de ez csak igen lassan tud ja  leküz
deni az ú jnak a szellem ében a még meglevő konvenciókat. A művészek és megbízók testületéiben 
hasznos együttm űködés a laku lt ki, ez ki is küszöböli az esetlegességek egy részét. De a m egbízá
sok kiadásának, b írálatok  lebonyolításának legstabilabb form áiban is dom inál a megrendelő 
képviselőjének és a művésznek az egyéni tu d a ta , társadalom tudom ányi kulturáltságuk, a m űvé
szet funkciójáról vallo tt felfogásuk. A m ai szervezeti form ák csak lassan tudnak  hatn i a tud a tra , 
lassabban, m in t bárm ely  szocialista közösség belső rendje , hiszen a művészethez való hozzászólás 
készsége egy sor m ás tényező függvényeként érlelődik: így m indm áig előfordulhat, hogy szub
jek tív  vélem ény hivatalos állásfoglalássá, az alkotás lé tét érin tő  döntéssé nő. Lassan oldódó, de 
nem  közömbös ellentm ondás, hogy a m egrendelő, a közönség éppen a képzőm űvészetben, tehát 
azon a terü leten  döntheti el alkotások létrejö ttét, am ely terü leten  társadalm unk m a még a  leg
kevesebb intézm ényes m űvelődést b iztosítja (elég összehasonlítanunk az iskolai oktatásban 
nyú jto tt irodalom történeti, zenei, képzőm űvészeti ism eretek m ennyiségét és rendszerét). Ez az 
ellentm ondás növeli m in d  a művész, m ind a legközvetlenebbül érdekelt közönség gondjait; 
egyelőre bele kell tö rődnünk ab ba , hogy csak szívós népm űvelő és ism eretterjesztő apró  m unka 
segíthet, am ely h a  lassan is h a t, de m ár eddig is hasznosnak bizonyult.

1949-ben jö tt  lé tre  a  M agyar K épzőm űvészek Szövetsége, felváltva a korábbi, eszmeileg- 
szervezetileg különféle csoportosulásokat. F e ladata  az volt, hogy töm örítse a művészeket a 
m arxista-leninista világnézet szellem ében, a szocialista realista fejlődés érdekében. E célokat 
-  az akkori elm életi p roblém ák h a tásá ra  -  csakham ar m egoldottnak tekintették, s a stílussá 
szűkült szocialista realizm us értelm ében m űvészetünk új irányulását is általánosnak hitték. Az 
ötvenes évek közepén szervezetileg is éreztette h a tásá t m indennek polgári reakciója. 1956-1957- 
ben újból csoportokra akarták  szétbontani az egységes szervezetet: a különféle tendenciájú 
csoportosulások m ind  elvezettek a szocialista eszmeiségtől, és ehhez akarták  biztosítani a tá rsa
dalom  szocialista struk tú rá jábó l adódó anyagi erőforrásokat.

Az ellenforradalm i időszak m ás m egnyilvánulásai is az t bizonyították, hogy helyes volt a 
fo rdu la t éve u tán  kialakult és m indm áig érvényes elgondolás az eszmei irányítás és a gazdasági 
ügyek intézésének különválasztásáról (Szövetség és A lap). G yakorlatilag  azonban ez nem  
oldható  m eg teljesen. A szövetség ugyan nem  végez sem m ilyen, közvetlenül gazdasági tevé
kenységet, de m ajdnem  m inden  esetben a  különféle bizottságokban m űködő tag jainak  szak- 
tanácsadása dön ti el alkotások árazását, elfogadását. így  a szövetségi tagok nem  kevés energiával 
és áldozatkészséggel válla lt tá rsadalm i m unkája végső fokon közvetlenül is érin t létérdekeket. 
A szövetség elvi irányítása elsősorban ebben érvényesül — szükségszerűen esetlegesen —, és nagy já
bó l erre korlátozódik. A szövetségnek, m in t egységes szervezetnek a működése eszmeileg m ind
edd ig  há tté rbe  szorult.

A szövetség léte m egkönnyítheti a legfontosabb elvek, tanulságok tisztázását, tudatosodását.
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De m egkönnyítheti a hamis nézetek vagy az egyoldalúan anyagi érdekeltségre koncentráló 
figyelem elterjedését is. A művészeti élet szervezeti form ái a rra  késztetik az alkotókat, hogy 
főként saját szakmai testületeikben találkozzanak a m indennapos problém ákkal, s ez el is 
torzíthatja szem ükben a reális összefüggéseket. Fontosak természetesen a szakmai viták, a művész 
egyéni fejlődésében nélkülözhetetlen, szervezett vagy spontán véleménycserék, am ilyenekre 
különösen a F iatal Képzőművészek Stúdiója kínál alkalm at. A jelenlegi szervezeti form ák azon
ban csak kismértékben, és legkevésbé sem folyam atosan ösztönzik a m űvészeket a rra , hogy 
-  megfelelő tapasztalatok alapján -  tájékozódni tud janak  a valóságos társadalm i viszonyokban. 
Az alkotó többnyire a művészeti életen kívül ju t  el olyan tudatosságig, am ely a  szocialista 
realizm us vállalására ösztönözheti.

Nem  arról van szó, m in tha m ai m űvészetünk a művészeti élet ellenére érte volna el fontos, 
új eredm ényeit. A szervezeti form ák nincsenek ellentm ondásban társadalm unk struktúrájával, 
de a rra  sem alkalm asak, hogy segítsék a művészeket a megfelelő ü tem ű és mélységű társadalm i 
tájékozódásban. A m ai keretek lehetővé teszik a szocialista realista törekvések kibontakozását 
ugyanúgy, m int bárm ely más tendencia biztonságos fejlődését. Sőt, összhangban a művészek 
körében elterjedt elméleti álláspontokkal, m indinkább érvényesül a  legkülönfélébb szemléletű 
törekvések egyenrangúsága. M űvészetünk alakulását annyiban  befolyásolja a társadalm i fejlődés, 
am ennyiben a szocialista építés eredm ényei, problém ái, ellentm ondásai spontán m ódon for
m álják a művész tuda tá t. A művészeti élet tiszteletben ta rtja  ezt a spontaneitást, és sem m ilyen 
irányban  sem befolyásolja a tuda t érlelődését.

M indez, ha le is lassítja, nem  gátolja meg a korszerű tendenciák kibontakozását. Szocialista 
művészetünk 1945 u tán i szakaszaiban ugyanúgy kialakultak vagy kialakulóban vannak  a 
szűkebb periódusokra jellem ző fő tartalm i-form ai m eghatározók, m int ahogyan 1945 előtti 
szocialista m űvészetünkben is m egtalálhatók a különböző szakaszok specifikumai.

A téma és típusalkotás problémáiról

1945 óta egész m űvészetünk m egváltozott. Az összkép a húsz év bárm elyikében v ita th a ta tlan u l 
más, m in t korábbi művészetünké. Nemcsak a  szocialista eredm ények újak, hanem  a polgári 
tendenciák is m ódosultak: nagy részük életigenlőbb, m in t m últbeli előzményeik. A közlés 
vágya, a  közönséggel való kapcsolat igénye m ajdnem  egész m űvészetünkre jellem ző. Sajátos 
elemzést érdem elne, milyen inspirációkkal gazdagodott a legidősebb alkotó nem zedék (Bernáth 
Aurél, Szőnyi István, Ferenczy Béni), hogyan tetőződött azoknak a m unkássága, akiket pályájuk 
derekán ért a felszabadulás (Főnyi Géza, M iháltz Pál, Barcsay Jen ő , Borsos M iklós). Szocioló
giai ku tatásra is érdem es tém a lenne a m unkásokból, parasztokból le tt fiatalok „betörése” 
a képzőművészetbe: hogyan csapott bennük m agasra a tá rsadalm at form álni akaró  erő, hogyan 
és m iért tudo tt később jó  részük hozzáidom ulni a  művészeti élet bizonyos szellemi kényel
méhez

A tém a és típusalkotás ném ely problém ája ta lálóan világítja m eg húsz év m űvészetének régebbi 
és ú jabb  ellentm ondásait. Az egyik ilyen problém a a következő: h a  gondot okozott valam ikor 
a realizm usnak m int értékkategóriának a felfogása, m a inkább az a gond, m iért sorvad a művészi 
minőség kritérium ai közül az eszmeiségnek, a tendenciának a szerepe, illetőleg m iért kerülgeti 
a legtöbb tendencia az objektív valóságot. Egy másik problém a: az értékítéletet ugyan m ár 
évtizednyi ideje nem  fenyegeti a dogm atizm us m ércéje, a művészeti élet azonban  -  a  viták 
szerint -  még m indig hajlik arra , hogy konkrétan egyszeri n a tu rá t, egyfajta natu ra lizm ust 
értsen, általánoson pedig a konkrét társadalm i viszonyoktól függetlenül érvényes általánosat.

Az érvelés nehéz, hiszen bárm ely általánosításnak ellen tm ondhatnak  egyszeri példák. K öz
ismertek a portrém űvészet fejlődésének komoly problém ái, de nem  kevés kitűnő po rtréra  lehetne 
hivatkozni akár a legutóbbi évek kiállításaiból. K örvonalazhatók m űvészetünk főbb tendenciái, 
de egyre nehezebben különböztethetünk m eg „ tisz ta” tendenciákat. A tájékozódást nem csak  
m a, hanem  húsz év óta m indvégig nehezíti, hogy az alkotóm unka legfontosabb kérdései, a leg
égetőbb elméleti problém ák folytonosan újak, a mi új és á llandóan  változó viszonyainkból 
fakadnak. Ahogyan például a tartalom -form a vizsgálatában nem egyszer előfordul — és nem 
csak dogm atikus nézetekben - ,  hogy az egységet adottságként és nem  feladatként fogjuk fel,
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hajiunk arra , hogy adottságként kérjünk szám on a művésztől nem  egy igen nehéz, bonyolult 
feladatot. Példa rá  a m unkaábrázolás problém ája .

A tém a nem  új, a középkori m in iatúrákon is találkozunk a m unka m otívum ával, és különösen 
a polgári fo rradalm ak  kora óta tér m indun ta lan  vissza, más-más tartalom m al, közvetlenebbül 
vagy közvetettebben tükrözve az ado tt korszak legáltalánosabb fogalm ait a m unkáról, em berek 
társadalm i viszonyáról. K orunkban  éppen a m unkában  kifejeződő társadalm i viszony m eg
változása m ia tt le tt különösen fontos a tém a, és ebből fakad a művészi feladat nehézsége.

1950 körül művészeink tudatosan , a tém a korszakos fontosságának ism eretében vállalkoztak a 
m unkás- és m unkaábrázo lásra . Az á tlagprodukcióban  mégsem tükröződhetett eléggé a m unka 
m egváltozott fogalm a, m ert az egyszeri m unkás vagy m unkam ozzanat term észethű meg
örökítésének igénye m aga u tán  vont jó  néhány képi konvenciót, am elyek akadályozták az új 
m ondanivaló  közlését. Ezek a konvenciók azóta há tté rbe  szorultak, de a m unkához fűződő új 
képzetek -  bárm ennyire is tisztázott tételesen a fogalom a politikai gazdaságtan révén - ,  még nem  
anny ira  érettek társadalm ilag , hogy a művészek megform álhassák az objektív valóságot tükröző 
egyszeri képet. A m unkás vagy a m unkafolyam at ábrázolása p illanatnyilag  még ellentm ond 
képileg a m unka szocialista ta rta lm ának . Csak további társadalm i-m űvészi tapasztalás vezethet 
e ponton  a konkrét és általános olyan egységéig, a tipizálás olyan mélységéig, m in t am it művésze
tünk  m ár m egvalósított a  szocialista realizm us régebbi szakaszaiban, 1945 előtt vagy azután. 
Dom anovszky E ndre festészetében az 1948-as Bányászok, az 1954-es Olvasztárok, az 1955-ös 
dunaújvárosi freskó, vagy Somogyi József nagyszerű Martinásza 1953-ból teljes értékű képi reali
zálásai az ad o tt időszak akkor k ialakult m unka-fogalm ának és m unkás-típusának, mintegy 
társadalm i érlelődésében m u ta tván  m eg a hőssé le tt m unkást. Ez az erő növeli történeti értékű- 
ékké az ötvenes évek elejének a m aguk  idejében is nagyra ta rto tt néhány alkotását. Akkor is, 
ha a m ai, bonyolu ltabb  valóság, az egyre hom ogénebb társadalom  m ásfajta küzdelm ei és ellent
m ondásai, összetettebb szem élyiség-problém ái m indinkább olyan típusalkotást kívánnak meg, 
am ely m aga is sokrétűbb, m in t az ötvenes évek elejének sajátos hőseszménye. Az utóbbi évek 
igénye a nagyobb töm örségre, áttekinthetőségre alak íto tta  ki például Szurcsik János Kasza- 
kalapálóját, am ely -  az általános művészi tapasztalás m ai fokán -  még nem  tudha t új szintézist 
sejtetni: m integy különválasztja az érzéki-képi észlelést és a fogalmi tendenciát.

A m unkaábrázo lás -  a m unkában  kifejeződő társadalm i viszony változása m iatt -  m a annyira 
nehéz, hogy a legtöbb művész vagy m egkerüli a tém át, vagy a dekorativitás irányába tolódik, 
a  gépek, szerkezetek, vagyis a m unka környezetének új form ai elemeit ku ta tva, vagy ikonszerűvé 
á lta lánosítja  az em bert, e llátván azt, ugyancsak az ikonok tapasztalatai szerint, a m unkájára 
u ta ló  a ttribú tum okkal (m int példáu l Orosz János vagy Somos M iklós). A m egoldásra, úgy 
látszik, nem  lehet „ rá ta lá ln i” . Azok a művészek, akik komoly új eredm ényekkel b iztatnak, 
hosszú, szívós m unkával közelednek egy új m ódszerű típusalakításhoz, akár úgy, m in t Szurcsik 
Ján o s , em ber és környezet ú jfajta képi-fogalmi viszonyát keresve, vagy Kokas Ignác, az új típusú 
paraszt és m unkás társadalm ilag  hiteles m egjelenítésében, vagy Vecsési Sándor, egy általánosabb 
em bertípus meggyőző, p u ritán  tolm ácsolásában. S anélkül, hogy bárm elyikük m unkásságában 
a korszerű em berábrázolás egyetlen lehetséges m ódszerét sejtenénk, figyelmet érdem el más-más 
hagyom ányokra épülő eljárásuknak az a hasonló vonása, hogy redukálják a környezet külső
ségeit, fokozzák a pszichológiai közlés mélységét, koncentrálják a figyelmet az ábrázolt egyén 
társadalm ilag  jellem ző vonásaira.

N em  közömbös, ahogyan az újfajta képi tájékozódás egy viszonylag ritkán  elem zett tém a
körben, a tá jképben  kibontakozik. Másfél évtizeddel ezelőtt még általános volt a posztnagy- 
bányaias szem lélet. A változás legfeljebb ab b an  m utatkozott, hogy az impresszionisztikus érzé
keléssel kevert valőrfestészetben az építkezésekre u ta ló  m otívum ok jelentkeztek. A kép keltette 
élm ény nem  volt és nem  is lehetett új. (A dogm atizm us egyébként hajlam os volt a tájfestésben 
a  figurális kom pozíció eszmei-szakm ai m egkerülését lá tn i.)

Tájfestészetünk -  am ia tt is, hogy a tájkép többnyire eladásra készül és h a t rá  a piac esetleges
sége — m indm áig  és m ég sokáig őrizhet po lgári szem léletet, h ab á r itt tapasztalható  a leginkább 
a m ai polgári festészetnek a korábbival szem ben m ár em lített eltérése, a nagyobb elevenség, 
a  gazdagabb  érzelm i skála. De éppen ú jab b an  érlelődnek olyan eredm ények, am elyek lényegesen 
többet nyú jtanak  a táj ad ta  vizuális-érzéki benyom ásnál, egy új m ódon jelentkező, társadalm a- 
s íto tt tá ji élm ényt sejtetve. Egyre több m űvészre jellem ző a tájelem ek racionálisan szűkszavú
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szelektálása, a racionális-logikus áttekintéssel felfokozott érzelmi mélység. M ég akkor is, ha 
m aga a választott m otívum  társadalm ilag  önm agában nem  jellem ző, a kialakuló form arend, 
a  belső-külső form a egysége ú jfajta élm ényt kelt, korszerű lá tásm ódra és gondolkodásra kész
tetve a nézőt.

K urucz D. István 1964-i Cséplésén a m odern nagyüzem i gazdálkodással átform ált táj élménye 
a  tulajdonképpeni tém a. M inden életképi m ozzanat kiiktatásával szól az em beri tevékenység 
és a táj viszonyáról. S ez nem csak a választott m otívum on, a három  kis kom bájnnal alig  tagolt, 
félig leara to tt mező egységes lá tványán  múlik, hanem  a festés m ódján, eljárásán is. A művész 
ez esetben sajátos technikájával, az olajfestés esetlegességeinek megkerülésével is a rra  készteti 
a nézőt, hogy kövesse a művészi élmény kialakulását, és p illanatnyi érzelm i hatás helyett a nagy, 
szabad lélegzetvétel élményével gazdagodjék. A táj effajta birtokbavételét érezzük Batári László 
szőlős dom boldalainak, v ízpartja inak  nagylélegzetű építettségében, az egyszeri lá tvány  szerint 
esetleg kusza term észeti m otívum ok művészileg te rem te tt racionális rendjében.

M ásként alakul ki egy új ta rta lm ú  táji élm ény R aszler K áro ly  fekete-fehér és Czinke Ferenc 
színes grafikáiban. M indkettőjüknél -  más-más m ódon -  a salgótarján i iparvidék sajátos új, 
képi rendje általánosul az ésszerű valóság képzetévé. A lá tvány  sajátosságaiból, az iparvidék 
elemeiből is adódik a logikus-racionális képi rend, am ely például Szentgyörgyi K ornélnak a 
hatvanas években festett tájképeit áttételesebben, az újfajta gondolkodásm ód révén alak íto tta  
ki. Ez a látványbeli adottság, bárm ennyire is „készen” kínálja a konstruktív szerkesztés elem eit, 
nem  könnyíti meg a lényeges összefüggéseket ku ta tó  művész m unkáját. A művésznek az „eleve 
szerkesztett” ipari táj esetében is nagy elmélyültséggel kell átszűrnie a jelenség elem eit, hogy 
-  a látványon túlm enően -  a gépszerkezetek, em berek, tájelem ek viszonyában, a vörös salak
hegyek töm egében az új társadalmi élményt sűrítse. Raszler grafikáiban egy új líra, egy új szépség
igény lehetőségeit kínálja az ipari táj, Czinke rajzaiban  meg egy újfajta, életvidám  m onum en
talitás hangula tá t. És nemcsak a képi s truk túrájában  változó, új környezet kínálja az újfajta 
művészi tájékozódás lehetőségeit, hanem  -  am in t a példák is m utatják  -  a legkülönfélébb tem a
tikájú tájképekben kibontakozhat az egyre általánosabb, új gondolkodásm ód. (E llenpéldaként 
h ivatkozhatunk szám talan régebbi, illusztratív-dokum entatív  iparvidék-ábrázolásra, am elyek 
m egrekedtek a tárgyi tájékoztatásnál, nem  ju tv án  el a képi élménykeltésig.)

Tájképfestészetünknek em ellett az eszmeileg egyértelm űbb, szakm ailag-stilárisan nagyon is 
sokrétű új arcu lata  m ellett, mennyiségileg még dom inál az a fajta tájkép, am ely a fenti lehető 
ségeket egyik-másik irányban  redukálja. A művész a szubjektív p illanatnyi hangu la to t vetíti 
ki a táj ad ta  m otívum ok segítségével, vagy pedig fokozza a m értan i objektivitás keresését (m int 
például a Barcsay-követők). Az utóbbi tendencia különösen ú jabban  terjed: kétségkívül fontos 
eszköze a  képi tájékozódásnak, de m in t az alkotóm unka célja csak redukált valóságélm ényt 
nyújthat. T ovább él -  különféle stílusokban - régebbi alföldi festészetünk rom antikája  is. Ü jabb , 
szürrealisztikus törekvésekben jelentkezik a táj (és a valóság) kaotikus képe.

Az eddigi fejlődésből a rra  lehet következtetnünk, hogy -  képzőm űvészetünk általános a laku
lásában -  a tájkép is á ttö ri azt a kisebb közösségeknek szóló in tim itást, am ire egykor, a műfaj 
létrejötte idején, a tájképet a polgári piac szánta, és közelít ahhoz, hogy nagy igényű közösségi 
m ondanivalót közvetítsen.

A két érin tett tém akör -  a m unkaábrázolás és a tájkép -  aligha ad h a t fogalm at m űvészetünk 
tem atikai, típusalkotási problém áiról. Legfeljebb jeleznek lehetséges variánsokat, a ta rta lm i
form ai kölcsönhatások némelyikét. De ezek is jo b b an  m egközelíthetőek, ha az alkotás funkcióját 
vizsgáljuk, annál is inkább, m ert a konkrét társadalm i funkció jelentőségének a felismerése 
hozta meg húsz év alkotóm unkájának történelm ileg legfontosabb változásait.

M ű fa j és funkció kölcsönhatásáról

A  problém a viszonylag könnyebben vizsgálható a szobrászatban, ahol -  a festészettel szem
ben  -  m inden m űfajnak m egvolt a folyam atos előzménye 1945 előtt. A köztéri szobrászat a 
felszabadulás előtt is fontos volt, s az akkor igen m agas színvonalú kisplasztika töretlenül fejlőd
hetett 1945 u tán . A nnál szem betűnőbb, hogy a szobrászat lényegi változásai m ennyire össze
függ11̂  új társadalm unk strukturális sajátosságaival. Az em lékm ű, m int szobortípus, külö
nösen érdekesen sűrít egy sor eredm ényt és ellentm ondást.
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A nagy figyelem az em lékm ű irán t összefügg a műfaj politikai jelkép-szerepével és ilyen 
hagyom ányaival. (Különös tény, hogy a leginkább „elprivatizálódott”  műfajokkal rendelkező 
képzőm űvészet szolgáltatja -  a művészetek közül -  a szó legszorosabb értelm ében vett hatalm i 
jelképeket.) Az új em lékm ű eleinte a réginek a helyére került, vagy ahhoz hasonlóan szervezett 
városképi környezetbe. T eh á t ellentm ondásosan indult, am ennyiben egy régebbi, X V III-X IX . 
században  gyökerező reprezentációs és esztétikai igény kielégítésében vállalt szerepet. Az új 
várostervezés, a központi terek mellőzése, a töm ör házsorok feloldása, a korszerű arányrendszer 
és léptékigény m egkönnyíti a szobrászat, ezen belül az em lékm ű tartalm i-form ai fejlődését is. 
T ovább  él azonban  néhány  ellentm ondás, s egy részük a portréem lékm ű igényében csúcso
sodik ki.

A portréem lékm ű egykor szervesen beleilleszkedhetett a kisebb-nagyobb in tim ebb, központi 
terekbe, a m odern építészeti környezetben azonban jellegtelenné válik, applikáltnak hat. 
Sajátosan művészi eszközökkel -  a külső kötöttségek m iatt -  aligha érheti el célját: a term észeti 
hasonlatosság és a történelm i személyiséghez fűződő eszmények egységét. A néző ugyan fel
ru h ázh a tja  a  szobrot -  meglevő ism eretei a lap ján  -  az eszmények képzetével, de ez m ár kívül 
esik azon az élm ényen, am it a szobrász tartalm i-form ai realizálása nyú jthat. A Lenin-em lékm ű 
pályázat tíz éven á t lefolytatott tucatnyi fordulója is példa a rra , hogy a következetes portré jelleg 
és a konkrét eszmények tükrözésének igénye -  em lékm ű esetében -  m ennyire kettős szobrászati 
feladat. U gyanez egységesebben jelentkezhet szoborportrén, ahol más a m éret és a környezet, 
s így más a szobor és a befogadó néző kapcsolata.

N em  po rtré  je llegű  em lékm ű fiatal férfi vagy női alak jában  a cél a győzelem, a küzdelem, 
a  fenséges, a harm ónia kifejezése: a  felsorolás aligha folytatható, holott a m ondanivaló ennél 
sokrétűbb, á rnyaltabb  és konkrétabb. A töm egarányok, mozgás, ritm us, sziluett, az egész alak 
pszichikai m egform álása u ta l a  m ondanivalóra, am ely -  szűkebb vagy általánosabb tém ájú, 
ak tualitáshoz vagy tágabb  történelm i tanulságokhoz kötött em lékm űről legyen is szó -  a leg
fontosabb tá rsadalm i eszményeket kívánja sűríteni, és egyre inkább a típusalkotásra koncentrál. 
A feladatbó l fakadnak a műfaj nehézségei: egy ado tt társadalm i rendszer hatalm ának  vagy 
történelem szem léletének a jelképezése, m égpedig a hatalm i je l tartalm i-form ai m egoldását 
keresve, szükségszerűen kö rü lhatáro ltabb  m inden más művészi feladatnál. A lkalm at nyújt 
viszont a társadalm i-történelm i tanulságok lehető legtöm örebb fogalm azására, s így m agában  
hord ja  a művészi szintézis lehetőségeit.

Az em lékm ű éppen ezért inkább összegező jellegű, m intsem  új megoldások keresésének a 
területe. Az 1945 u tán i rendszerváltozásból következett viszont az, hogy szintézis igényű, 
reprezentációs feladatok m egoldására előbb került sor, m intsem  azt a természetes művészeti 
fejlődés, vagyis a művészek társadalm i tu d a tán ak  a változása m egérlelte volna. Sürgetően szük
ség volt új em lékm űvekre, a művészek anyagilag is érdekeltek voltak m egalkotásukban, az 
alkotó erő jó  része erre koncentrálódott. S a m űvészet spontán fejlődésm enetét „m egsértő” 
sürgetés találkozott a művészek békevágyával, történelem szem léletük átform álódásával: hozzá
já ru l t  néhány nem zetközileg is bizonyító erejű szocialista-realista alkotás létrejöttéhez.

Em lékm űveink nyom án -  legyenek azok kiváló, érett vagy még csak problém a-felvető 
alkotások -  m egközelíthetjük szobrászatunk néhány fontos új vonását. V an köztük szimbolikus 
je llegű , m in t Kucs Béla hódmezővásárhelyi tanács köztársasági emlékműve (I960), allegorikus, m int 
Segesdi György szegedi szobra (I960). Az életképi m egoldás annak  óhata tlan  esetlegessége m iatt 
kiszorul, s m ég a konkrét eseményre, szituációra leginkább utaló szobroknál is, m int K erényi 
Je n ő  Osztapenkója. (1951) vagy K alló V iktor Köztársaság téri szobra (1961), a típusalkotás 
tendenciája érvényesül. Pszichológiailag is fontos az alak mozgása, összehangolása a helyszínnel, 
vagyis a térképezés messzemenő figyelembe vétele a tarta lom  kialakításában. Ez szembe ötlik 
akkor is, h a  a szobor elhelyezésének körülm ényei a m inden oldalú nézetet és a változatos 
sziluettet indokolják (m int az Osztapenkónál). és akkor is, ha  a hangsúlyozott statikus jelleg 
emeli ki a szobrot a környezetben (Kiss István debreceni emlékműve). Az a ttribú tum oknak , ha  
vannak  ilyenek, kiegészítő tartalm i-form ai szerep ju t, s a m ondanivalónak  a lényege az alaknak 
m in t típusnak a felfogásában rejlik: elég összevetni például K alló békéscsabai tanácsköztársasági 
emlékművének m ezítlábas, lépni kész, puskát ta rtó  parasztifjú ját, a szobor töm ör szuggesztivitását 
olyan gyengébb, leíró hatású  szobrokkal, am elyek m ondanivalójukat a zaszló-m otívum ra 
építik. Ú jab b  em lékm űveinkben a m ű korszerű aktiv itását biztosítja a belső szerkezeti váz
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és a felületm intázás, a térképzés és az indulatkeltés belső egysége, a szobornak a környezettel 
való racionális együtthatása. Az új reprezentációs m űvészetnek a tükröző funkciótól elválaszt
hata tlan , lényegi vonása az alkotás és környezet egységesen keltett érzelm i-logikai élménye, 
a számításszerűen pontos töm egarányokkal elind íto tt gondolati ta rta lom  és az így felfokozott 
szenvedélyek egysége.

A változások lényege követhető a tartalm ában-funkció jában  kötetlenebb, nem  em lékm ű- 
je llegű köztéri szobrászatban, vagy az épületdíszítő plasztikában is. U tóbbi még az ötvenes 
évek elejének konvencióit is fel kellett hogy szám olja, hiszen akkor az épületdíszítő szobrászattól 
vagy a parkszobortól is m integy m egkívánták az em lékm űvekre jellem ző m ondanivalót. M a m ár 
egyre inkább polarizálódnak az elsődlegesen világnézetet hordozó alkotások és a tisztábban 
dekoratív művek, nem  kevéssé m ozgatván meg -  m indkét irányban  -  a szobrászok képzeletét.

Egy régi kritikusi m egállapítás szerint a felszabadulás előtt szobrászaink csak fél m éteren  
alul fejezhették ki gondolataikat. K iderü lt, hogy ném elyik szobrász, m in t például K erényi, 
m ennyire kényszerűségből vállalt azelőtt csak kis m éretet. Legtöbb kis szobra -  tarta lm ilag  — 
túlnő a kisplasztika körén. Em lékm űvei m ellett a Felvonulók (1953) hárm as csoportja és ú jabb  
változatai, az 1956-i Béke-szobor az ifjúság ösztönös életerejét tükröző, nagy nyilvánosságot 
követelő m ondanivalót tartalm aznak , am i legtöbb kisplasztikáját is jellem zi. A kiváló kis- 
plasztikus M ikus Sándor meg fokról fokra építette  fel nagyplasztikáit, az 1961-i Kórus zárt 
rendjéig, am ely a régi m unkáskórusok szervezettségét idézve közöl új szocialista ta rta lm a t. 
F iatal művészek, m int például Konyorcsik János, m ind az em lékművek, m ind a kisplasztikák 
tanulságait szintetizálva alkotják köztéri szobraikat, am elyek struk túrájukban , hangu la t
terem tő aktivitásukban nagy érzelmi skálán kapcsolódnak m indennapjainkhoz.

Éveken á t okkal szó esett a kisplasztika stagnálásáról: a szobrászokat a nagyplasztikához 
vonzották a munkalehetőségek, s közben egyre b izonytalanabbnak tűn t a  kisplasztika rendel
tetése. Az első évtizedben a szobrászok egy része nem  is tudo tt m egbirkózni a nagy m éretekkel, 
és nemegyszer „felnagyított kisplasztika” lett a köztéri szobor. De csakham ar felgyülem lett 
annyi új tapasztalat, hogy az új nagyplasztikában csiszolódott m ondanivaló és nyelvezet kezdtek 
visszahatni a kisplasztikára. M a még nehezen lehetne -  külső stiláris m eghatározóktól eltekintve 
-  m egújhodott kisplasztikáról beszélni, az u tóbbi évek kiállításain azonban  ez a  műfaj is egy 
korszerűbb, összetettebb harm óniaigény kereséséről tanúskodik.

Az összképet nemcsak a művészek és m űfajok sajátosságai teszik változatossá. N em  lehet 
figyelmen kívül hagyni azokat az eltéréseket sem, am elyek a húsz év m űvészetének rövidebb 
szakaszait egymástól m egkülönböztetik. Összehasonlításra kínálkozik két szobrászati alkotás, 
hasonló funkciójú müvek: B eck-K erényi-M ikus kő dom borm űve a pártsajtó  székházának 
József körúti hom lokzatán (1950) és M akrisz A gam em non vörös m árvány dom borm űve a 
X IV . kerületi pártb izottság  épületének külső falán (1964). Az előbbinél meglevő építészeti 
keretbe kellett beilleszkednie az új hom lokzatnak és az azon függélyesen végigfutó dom borm ű
nek, am ely -  az elhelyezésnek megfelelően -  epikusán tá rja  fel a felszabadulás és újjáépítés 
történeti eseményét és eszmeiségét. A megoldás nem  lépte tú l azt a szobrászi fogalm azást, am it 
akkoriban bizonyosan követni tudo tt a nagyközönség, de messzemenően figyelembe véve a 
konkrét látási feltételeket, harm onikus összhangot terem tett a szobrászi közlés sajátosságai és a 
m eghatározott tem atikai igények között. A X IV . kerületi pártb izottság  székháza új épület. 
K örnyezete -  a teljes beépítés u tán  is, a kőrúthoz képest -  in tim ebb, lazábban  szervezett város
rész lesz. A kétemeletes épület külső falán am orf foltban helyezkedik el a szigorú geom etrikus 
szabályok szerint kom ponált dom borm ű. A plasztikai tömegek logikájával éri el ritm ikus belső 
egységét, amellyel fő m ondanivalójára, a p á rt és a töm egek egységére, a töm eg erejére hívja fel 
a figyelmet. Az előbbi alkotáson az igen szigorúan kötött függélyes mezőbe m ajdnem  hogy 
grafikusan íródik a cselekménysorozat; ez u tóbbin  a látszólag kötetlenebb folthatás jóval több , 
tisztán szobrászi kötöttséget követel. Az előbbi egy történési folyam at végigkövetésével teszi a 
nézőt a cselekmény és az eszmeiség részesévé, az u tóbb i pedig, egy társadalm i tanulság lényegére 
koncentrálva, jobban  irányítja  a néző indu la ta it és nagyobb szárnyalást enged képzeletének. 
A korábbi alkotáson a m indennapok hősei a szereplők, a másfél évtizeddel későbbin a m inden
napok hősiessége. Ez a m a általánosabban  jellem ző közlésmód, a nagyobb gondolati erővel 
felfokozott érzelem anyag nem  egyszerűen művészek egyéni stiláris, alkati vagy tu d a ti külön
bözőségén alapul, hanem  -  m ind ezek m ellett -  ú j m űvészetünk más-m ás szakaszainak külön
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bözőségére is u ta l: a felszabadulás u tán i új nem zeti összefogás lelkesítő ta rta lm ának  szobrász
m egfogalm azása, és a nagyobb távlatokkal, tapasztalással bíró, a társadalm i törvények ú jabb 
és ú jabb  m egnyilvánulásait ku ta tó  alkotó képzelet közötti különbségre. M akrisz dom borm űve 
ennek a m ai szobrász-gondolkodásm ódnak egyik lehetséges -  nem  kizárólagos -  m egnyilvá
nulása. A töm egábrázolás és az indulatkeltés olyan tapasztalatait használta fel az épületdíszítő 
feladat m egoldásában, am elyeket m authauseni em lékm űvén (1962), az u tóbbi évek kiemelkedő 
képzőm űvészeti alkotásában összegezett először.

A szobrászat fejlődése nem  kevésbé bonyolult, mégis egyenletesebbnek tűnik, m int a festészeté. 
Jó v a l több  ugyanis a m eghatározott céllal készült alkotás, s ez ha t a nem  konkrét feladatként 
születő portrék , kisplasztikák, érm ék alakulására is. A szobrászati ku ltúra főként a nagy nyilvá
nosságnak szánt alkotások alap ján  decentralizálódott, a festészeti ku ltúra meg főként időszaki 
kiállítások és egyéni képvásárlás alap ján . A festészet problém ái évtizednyi ideje m integy sűrí
te tten  jelentkeznek a falkép és táblakép viszonyát boncolgató vitákban; nem  egy érvelés közelről 
érin ti a húsz év és a m ai helyzet lényeges problém áit.

N álunk sohasem festettek és ad tak  el annyi táblaképet, m int most, és sohasem érezték ennyire 
védelem re szorulónak a táblaképet. E bizonytalanság-érzetnek reális alap ja , hogy a különféle 
korszakok nem  m inden m űfajnak kedveznek egyform án: m indig azok a műfajok lehetnek egy 
m űvészeti ágon belül hangadóak, am elyek a leginkább kötődnek a társadalm i struktúrának  
megfelelően szervezett közönséghez. A táblakép kialakulása és u ralm a a polgári fejlődés ered 
m énye. A m űvészet népiségének új, szocialista felfogása szükségszerűen m aga u tán  vonta a 
nagy nyilvánosság igényét, akár az állam  a fő m egrendelő, m int szocialista országokban, akár 
erős m ozgalm i szervezetek, m in t például M exikóban. M inden mozgalm i művészet nagy nyil
vánosságra tör; ezért a lko thattak  nagyot a két háború  között a szocialista művészek -  nálunk  
és m ásu tt -  sokszorosított grafikában. A táblakép funkciója nem  sokat változott a m últhoz 
képest. De m ert időközben más le tt a m űvészet helyzete a társadalom ban, a táblakép helyzete 
labilisnak tűnik. T öbbnyire  változatlanul lakásokba kerül, m égpedig szám szerint egyre több, 
gondosan k ialakíto tt, anyagilag-szellem ileg fejlődő környezetbe. Ez m agyarázza, hogy évről 
évre többen vásárolnak képet, anélkül, hogy kiküszöbölődhetne a piaci közvetítés, a művész 
és közönség kapcsolatának esetlegessége. K özben egyre fontosabbak lettek a murális műfajok. 
S az állandó nyilvánosságnak szánt alkotásokban a művész önm agával szemben is határozo ttabb , 
jo b b a n  tisztázza közlendőinek lényegét. N agyobb szerephez ju t  az önkontroll és háttérbe szorul 
a p illanatny i hangu la t közvetítésével megelégedő szubjektivizmus. A falkép, funkcionális 
kötöttségei m iatt, könnyebben terem t alkalm at strukturális-form ai problém ák tisztázására, 
íg y  fontosabb szerepe van egész festészetünk fejlődésében, m in t a táblaképnek.

A felszabadulás előtt csak elvétve adódo tt nálunk  falfestési feladat, és az is többnyire egyházi 
funkcióhoz kötődött. A festők próbaté tele  nehezebb volt, m in t például az em lékm űszobrászaté, 
ahol - ,  ha  gyökeres szemléleti változásnak is kellett bekövetkeznie - ,  volt m űfaji-gyakorlati 
kontinuitás. Az indulást az is nehezítette, hogy a „nagyrealista” szemlélet kötöttségei a lap ján  
eleinte a falképet is az olaj képpel m érték, figyelmen kívül hagyva a másfajta funkcióból adódó 
m ásm ilyen hatékonyságot, az optikai és pszichikai érzékelés különböző feltételeit (példaként 
em líthetők a dunaújvárosi üzletház m ozaikjai). A táblakép és falkép viszonyát taglaló v itákban  
-  anyagi problém ák m ellett -  nem  egy figyelemre m éltó szakm ai-technikai kérdés is felbukkant, 
de m ajdnem  m indig elsikkadt vagy félresiklott a m űfaji fejlődés történetisége. E rre u ta l annak 
vitatása, hogy m ennyiben válnak külön, illetőleg m ennyiben azonosak stiláris és módszerbeli 
sajátosságaik. A posztnagybányaias szemlélet képviselői állítják a leginkább, hogy a kettő 
között nincs sem m ilyen különbség, a stíluson, m ondanivalón m it sem változtató technikai 
m egkülönböztetésről van csak szó. Egy másik végletes álláspont szerint a két műfaj között 
gyökeres ellentm ondás van: létezik sajátos táblaképfestési és falfestési szemlélet. Az előbbi állás
pon t közel kerül a crocei tartalom -form a azonossághoz, az u tóbbi meg olyan szelekcióhoz 
vezet, am ely szerint a szocialista realizm us is csak bizonyos m űfajokban bontakozhatna ki; 
tö rténelm ietlenül összekeveri a műfaj és a világnézet problém áját. Az előbbi álláspont gyakor
la ti következm énye lehet, hogy tarta lm ilag  leszűkíti a falképet az intim itás irányába. Az utóbbi 
nézet gyakoribb következm énye, hogy táblaképen közvetlenül applikálódnak a falkép stiláris 
tapasztalatai, sőt, ú jabban  a dekoratív  funkciójú faldíszítésre jellem ző tartalmi sajátosságok. 
S ez azért is szembeötlő, m ert a m urális m egoldások között egyre több  a dekoratív jellegű
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alkotás: néha még reprezentációs feladatot is kiszorít a dekoratív faldíszítés. Gazdasági kö tö tt
ségeken, a m odern épület burkolási problém áinak m egoldatlanságán is múlik, hogy a freskó 
például egyre kevesebb. De tagadhata tlan , hogy a képzőművészek-építészek néha eszmeileg is 
olyan m egoldásokat keresnek, amelyek m indinkább m egm aradnak a dekorativitáson belül. 
Az eredm ények így is eléggé változatosak ahhoz, hogy nyom on kövessük -  akár a szgrafittók 
példáin -  a funkcióból adódó variánsokat.

Domanovszky két nagy szgrafittója a debreceni pályaudvar épületében (1960), a vásári és 
lakodalm as jelenetek vidám  ritm usában  nem  kis jelentőségű form aproblém át old meg: síkok 
viszonyával a térnek, a mozgásnak, a cselekménynek a képzetét kelti, tehát oly m ódon tölti 
meg dekoratívan a falat, hogy a befogadóban jóval gazdagabb élm ényt kelt, m int a tér, mozgás, 
cselekmény egyszeri ábrázolásával, lefestésével. Főnyi G ézának a dabasi já rási tanácsépület 
díszterm ében levő szgrafittója (1964) nagy színredukcióval illeszkedik a belső tér adottságaihoz, 
s ez feltétele annak, hogy az ábrázolt csoport az épület funkcióját jelképezze. K ád ár György 
tűzfal-díszítése a M ártonhegyi úti iskolán (1961) kitűnő példa az elsődlegesen dekoratív 
funkció és az épület tartalm i egységének a kialakítására. Nyilvánvaló, hogy Domanovszky 
em lített m unkája nem csak technikájában, hanem  -  rendeltetésénél fogva -  tartalm ában-form á- 
já b a n  is más, m int dunaújvárosi freskójának m unkás-paraszt összefogást ábrázoló, egy a lap 
vetően új társadalm i struk tú rá t jelképező felemelő jelenete. A két alkotás a konkrét rendeltetés 
keretein belül testesíti meg m űvészetünk két egym ást követő szakaszának lényeges esztétikai 
sajátosságait. A szgrafittó szín- és form ai redukciója egyfelől a technikából adódó kényszer, 
másfelől meg a helyesen alkalm azott technika tarta lm i velejárója. Első szocialista városunk 
vasm űvének díszes bejárata  ünnepélyesebb, eszmeileg is reprezentatívabb  megoldást kíván, 
m in t am ilyen bárm ely állom ásépület korszerű díszítése lehet.

A legjobb szgrafittók vagy más murális műfajok alkotóinak táblaképein á lta lában  nincs szó 
faldíszítő tapasztalatok m echanikus alkalm azásáról. A műfajok funkcióbeli különbségeinek 
világos érzékelése kiküszöböli ezt a veszélyt. H a azonban a festőt valam ilyen téves „általánosra 
törekvés”  vonzza a szgrafittók vagy metlachi-m ozaikok színbeli-form ai redukciójához, szegé
nyedik az érzelm i komponens, és elkerülhetetlen a kényszeredett tarta lm i redukció: a megoldás 
bizonytalansága többé-kevésbé m indig függvénye a valóságban való tájékozódás bizonytalan
ságának. V alószínű, hogy egyik-másik falképtechnika külső séges hatása a táblaképre csak 
átm eneti jelenség, s a falkép funkciójának további tisztázásával a m űfaji kölcsönhatások is 
túllépnek a felszínen.

Nehéz lenne m a még megítélni, vajon volt-e szerepe a táblakép szellemi m egtorpanásában 
annak, hogy az ötvenes évek első felében kiadott nagy m egbízásoknak nem  lett folyamatos 
folytatásuk (azt sem lá tjuk  még világosan, melyek a táblakép-m egbízás legm egfelelőbb form ái). 
A kép vagy kiállításra készül, a művész tehát néhány hetes nyilvánossággal, megvétel esetén 
egy nem  ism ert, szűkebb közönséggel számol. V agy pedig -  létkérdések m ia tt -  közvetlenül 
„eladásra fest” : a m űvész-m ű-közönség egysége így óhata tlanu l sérelm et szenved. Szám ot
tevőek persze a lakásokba kerülő táblaképek tartalm i-form ai változásai, stiláris gazdagodásuk: 
a csendélet és a tájkép korábbi kizárólagosságát felváltotta a m indennapi környezet m élyebb 
megismerése, s a szubjektivizm ust a hagyom ányos tém ákban is há tté rbe  szorítja a  nagyobb 
gondolati gazdagságra appelláló újfajta tájékozódás. S m ert a táblaképnek kell még m indig a 
legtöbbet birkóznia az ízlésbeli konvenciókkal, a  m últra  u taló, társadalm i-eszm ei gyökerű 
képigénnyel, nem  kis szerepe van a közönség ízlésének, form akultúrájának  átalakításában.

A m űfaji problém ák, bárm ennyire átm enetiek egy kialakuló művészeti korszak perspektívájá
ban , mégis eléggé elevenek egy nem zedék életében ahhoz, hogy m indun talan  ú jabb , vélt vagy 
valódi gondot okozzanak. N yugvópont egyelőre nem  várható , hiszen a társadalm i rendszer a 
legkülönfélébb műfajok fellendülésének kedvez, s a tartalm i-technikai lehetőségek is folytonosan 
változnak. Az utóbbi hét-nyolc évben például m integy félszáz faliszőnyeget alkottak nálunk, 
s a korszerűen feléledt műfaj kínálja az anyagot korszakos jelentőségű strukturális változások 
elemzésére. A kerám ia m ellett a falikerám ia, az ötvös dísztárgy m ellett az épületdíszítő ötvösség 
fellendülése, épületkom plexum ok és városnegyedek képzőművészeti arcu la tának  megtervezése 
a  művészi aktivitás még soha nem  ismert lehetőségeit terem tette meg. Az ellentm ondások egy 
részét e lehetőségek hozták felszínre.

K iállításról kiállításra m egállapítjuk, hogy a grafika, különösen az illusztráció fejlődése
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egyenletesebb, biztonságosabb, m int bárm ely  képzőm űvészeti műfajé. T ucatnyi fiatal grafikust 
soro lhatnánk fel legjobb művészeink között. Húsz év illusztrációit feldolgozó tanulm ány 
b izonyára pozitívabb képet adna  m űvészetünk fejlődéséről, m in t m aga az összkép. Ez azonban 
p illanatny ilag  nem  vinne közelebb a reális problém ákhoz. Illusztráció esetében ugyanis az 
irodalm i m ű is valóságként kelt élm ényt, s a régebbi és ú jabb , különféle m űfajú, szemléletű 
irodalm i alkotásokhoz fűzött képzőm űvészeti képzetkeltés hitelessé em elheti azt a m ondani
valót is, am ely e konkrét kötöttség, funkció nélkül -  az objektív valósággal konfrontálva -  nem  
á llná  m eg a helyét. H asonló problém a áll fenn -  a m ű és a valóság viszonyát tekintve -  a leg
több  p lakát esetében.

A grafika ú jab b  technikai, nyelvezeti változásai azonban  túlnőnek a műfajon. A festészethez 
képest „fájdalom m entesen” m ondott le a terhessé le tt illuzionizm usról; m int a leggyorsabban 
reagáló képzőm űvészeti műfaj elsőként vállalkozott szocialista realista hagyom ányaink m ód
szerbeli fo ly tatására (Raszler K ároly , Feledy G yula, T ó th  Im re és mások tizenkilences vagy 
háborúellenes sorozatai és önálló lap jai). A m ai grafika nagy része -  eszközeiben és tendenciájá
tól függetlenül -  olyan m egtöltendő síknak fogja fel a lapot, am elynek egyetlen négyzetcenti
m étere sem lehet tartalm ilag-form ailag  mellékes, s a síkokkal k itöltött sík tartalm i-form ai 
telítettségével törekszik a tér, színtér, cselekmény stb. képzetének a felkeltésére. Ilyen értelem ben 
a  grafika jelenleg közelebb áll a falképhez, m int az olajkép. N em  is lá tunk  művészeti-logikai 
ellentm ondást abban , hogy az állandó nyilvánosságnak szóló és a legkönnyebben terjeszthető 
m űfajok eszköztárának alakulásában  rokon vonások jelentkeznek, és hasonló gondolkodási 
m echanizm ussal, képzetkeltő eljárással törekszenek a néző érzéki-fogalmi tájékoztatására. 
M indez erősíti a feltételezést, hogy az illuzionizmussal m a még „csikorogva” leszámolni akaró 
táb lakép  is ham arosan  tisztázhatja nyelvezeti, technikai problém áit. N em  m intha a táblakép 
szemléleti ellentm ondásai kevésbé lennének je len  a grafikában, csakhogy itt nem  annyira 
koncentráltak , s a művészek, kritikusok többsége tudom ásul veszi a „m űvesen m egoldott”  
vagy a „technikai véletlenre” építő grafika olyan m ondanivalóját is, am i ellen olajkép esetén 
tiltakozik.

N em csak a nagyobb, összegező igényű nem zeti vagy ifjúsági kiállításokon, megyei tárlatokon, 
grafikai biennálékon, hanem  a kiállítások átlagában  is feltűnik a szakmai-mesterségbeli 
igényesség folytonos növekedése Fontos a nagyobb m űgond, am ely korábban  nem  volt 
ennyire erős oldalunk, és a dogm atizm us éveiben téves ta rta lm i in terpretáció t kapott. Ezek 
biz tató  vonások, de mégiscsak külsőségek, am elyek m ögött feltételezhető, de egyelőre még nem  
dokum entálható  a közlésre váró  szocialista tendenciájú  m ondanivaló felgyülemlése. Ö nm agunkat 
á lta tnánk , ha  m űvészetünk csiszoltabb technikájában  a szocialista realista fejlődés eredm ényét 
lá tnánk  (a polgári illuzionizm ust felváltó non-illuzionista szerkesztés is egyaránt lehet szocia
lista vagy polgári tendencia eszköze). Elég a rra  u ta lnunk , hogy ugyanazok az eljárások, am elyek 
-  a m unkaábrázolással, tájképpel kapcsolatban em lített -  szocialista eszmeiség tükrözését szol
gálják, eszközök lehetnek a m agány, a félelem, a szorongás létező, de az objektív valóság 
szemszögéből esetleges m ozzanatoknak a megjelenítésében. A valóságot igenlő m egnyilvánulások 
többnyire általános szín- vagy form aharm óniák  révén ju tn ak  el valam ilyen általános, konkrét 
valósághoz nem  kötődő tu d a tta rta lm ak  kivetítéséig. Az objektív valóságtól elforduló művész
m agatartás  m eg m in tha  nagyobb tem atikai, m otívum beli változatossággal u ta lna  a művész 
tu d a táb an  levő káoszra, szorongásra, szubjektív bizonytalanságra. A művészek szocialista 
erkölcsi felfogását -  a m űvek szerint -  m a még elhom ályosíthatja a gyakoribb törekvés, hogy 
a művész m egőrizze „el nem  kötelezettségét” . Ez végső soron a szubjektivizm ust szolgálja: 
a művész úgy keresi önállóságát, hogy m egreked a m ű külső burkánál, a stílusnál, és nem  hatol 
le a belső form ának, a struk túrának , a m ondanivalónak a mélységéig. Az egyre ú jabb , változa
tosabb szocialista realista tendenciák m ellett is szem betűnik a sokszor erőltetett érzelm i-gondolati 
tartózkodás, a m űvészet és a társadalom  ügyének „szakm ai” különválasztása, a néző önism ere
tének redukálása azzal, hogy a művészi megismerés, m in t társadalm i tevékenység, leszűkül.

*

Egy művész m unkásságát vagy egy korszak m űvészetét ku ta tva, m indig jogunk van a legjobb 
alkotások eredm ényeinek általánosítására. K özelm últ és m ai problém áink —, am elyek több 
kevesebb variánssal más szocialista országok m űvészetében is fellelhetőek —, nem  hom ályosít-

18



hatják  el a m egtett út korszakos jelentőségét: húsz év művészetének legfontosabb eredm ényeiből 
a szocialista realizm us új szakaszainak összefüggő képe bontakozik ki. A részeredm ények 
azonban még gyakran hom ályban  m aradnak : az ötvenes évek igen m agabiztos ítéletét -  ak ár
csak az alkotóm unkában -  az értékm érésben is követte a nem  m indig  indokolt tartózkodás. 
A ham is kinyilatkoztatásoktól való félelem kiválto tta a fontos tendenciákat is figyelmen kívül 
hagyó óvatoskodást, s a szocialista törekvések megítélése is bizonytalan lett. Nemcsak az a 
gondunk, hogy egyik-másik művész miért nem vállal elkötelezettséget a szocialista valósággal, hanem az is, 
hogy az eszmei irányítás, a kritika mennyiben vállal elkötelezettséget a szocialista realizmussal. S m ert a 
művészi minőség fogalm a a köztudatban  többnyire csak szakm ai-technikai tényezőket fed, 
a művészeti életben elsikkad némelyik új szocialista eredm ény, és hangsúlyosabb a kispolgári 
kényelem, am it semmi sem nyugta lan ít különösebben.

M űvészetünk főbb -  szocialista vagy polgári irányú változásainak -  vannak  közös vonásai. 
Az utóbbi években általános lett a X X . század képzőművészetének néhány lényeges nyelvezeti 
eleme. Az életritm us, az új ismeretek tömege, a növekvő tájékozódási igény m egkívánta az 
optikailag érzékelhető alkotástól a világos, szabatos közlést, a lényegre koncentrálást, az érzelm i
leíró közlésmód helyett a sűríte tt érzelm i-intellektuális, szuggesztív, gyorsan felfogható, és nem 
csak érzékeléssel felfogható közlésmódot. Az alkotások p róbára  teszik a néző gondolkodó
készségét is: figyelembe veszik a színek-tömegek spontán hatása m ellett azok logikáját, a szim 
bólum ok élménykeltésében a felhalm ozott, m em orizált emlékképeket. M iközben „leröv id ítik” 
a néző tevékenységét, m ert nem  „beszélnek el” , és mellőzik a novellisztikum  végigkövetésének 
időbeli folyam atát, p róbára  teszik a nézőt azzal, hogy jelentésük m egértéséhez megkövetelik 
az elm élyült érzelmi-logikai vizsgálódást. H a a művész megismerő képessége és m egism ertető 
szándéka a típusalkotásra koncentrálódik, s a m ondanivaló gyökere az objektív valóság, ezek az 
im m anens elemek m ár olyan form arendben állnak össze, hogy új művészi stu rk tú ra  kibontako
zását sejtetik. S ez a struk tú ra  főbb összetevőiben kapcsolódik a m agyar művészet szocialista 
realista hagyom ányainak főbb strukturális sajátosságaihoz.

K ét évtized itthoni tapasztalatai is elegendőek ahhoz, hogy óvjanak részeredm ények e lham ar
kodott lezárásától. Az ú jabb  elm élettörténeti kutatások is a rra  figyelmeztetnek, hogy a szocia
lista realizm us különféle szakaszaira jellem ző tartalm i-form ai m eghatározók nem  azonosak 
m agával a módszerrel, és nem  lehetnek kötelezőek az új művészeti korszak m inden szakaszára. 
K önnyebb ítéletet m ondani az 1945 u tán i első évtized m űvészettörténetéről, m in t húsz év 
problém áiról és azonbelül a jelenről. A nnyi bizonyos, hogy m ai m űvészetünk túlnyom óan 
polgári tendenciái nem  hom ályosíthatják el a régebbi és a legújabb szocialista törekvések 
történelm i fontosságát. Az, hogy szocialista realista képzőm űvészetünk hogyan gazdagodhat 
és hogyan válhat mennyiségileg is a képzőm űvészet fő tendenciájává, azon is múlik, hogyan 
fejlődik társadalm unk szocialista jellege, hogyan változik az az objektív valóság, am elyet meg 
akar ismerni a szocialista gondolkodású művész.

M A JO R  M Á T É

Építészet és realizmus

A realizm us v itában, mely az utóbbi időben sok helyütt és sokféleképp folyt és -  h á l’istennek -  
folyik tovább, olvastam  azt a találó megjegyzést, hogy a realizm us-fogalom  jelzőinek („kritikai” , 
„szocialista” ) tartalm ával úgyahogy még csak tisztában vagyunk, értelm ezésükben, többé- 
kevésbé, megegyezünk, de m agának a fogalom nak valóságos ta rta lm át illetően nagyon m eg
oszlanak, erősen szétágaznak véleményeink. Az otrom bán vulgáris zsdanovi ,,gondolat” -tól 
-  mely (saját kultúránk, m űvészetünk egyes aktuális konkrétum aiból is m érhetően) sokkal 
elevenebb még m a is, m int hinnők -  a G araudy-ad ta  „p a rtta lan  realizm us” -  egy és m ásban  
vitatható , de sokban figyelemre méltó -  gondolatáig, a realizm us-értelm ezés számos vá ltozatával 
ism erkedtünk meg az idők folyam án, anélkül, hogy -  ha ez egyáltalán lehetséges -  „végleges’ ’
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m egállapodásra ju to ttu n k  volna. U gyanekkor azonban -  s ez eléggé m eggondolkoztató -  egy 
p illana tra  sem hagytunk föl a kategorikus követeléssel: m űvészetünk -  irodalm unk, festészetünk, 
szobrászatunk, építészetünk, sőt m uzsikánk is -  realista, illetőleg szocialista realista legyen.

Az eddigi realizm us-értelm ezések közül viszonylag a legvilágosabb, és lényege szerint leg
elfogadhatóbb az, mely az irodalom m al kapcsolatban határozza meg, értelm ezi a realizm us, 
közelebbről a szocialista-realizm us fogalm át. A szocialista-realizmus eszerint nem  más, m int a 
szubjek tum ban felfogott valóságnak, m indenekfelett a társadalm i valóságnak, minél hűbb, s 
m inél pontosabb visszaadása, vagyis tükrözése. Éspedig oly m ódon, hogy a társadalom  alakulásá
ban, változásában, fejlődésében meglevő és m űködő törvényszerűségek, az alkotások egész 
„m esé” -jében, e „m ese” m inden -  „ tip ikus” -  figurájának jellem -, gondolkodás-, tevékenység
beli változásában, fejlődésében felismerhetővé, érthetővé, meggyőzővé váljanak, következőleg ez 
alkotások a szükségszerűen kibontakozó haladás, a törvényszerűen megvalósuló szocializmus 
irányában , érdekében hassanak, mozgósítsanak.

M ár kevésbé elfogadható a szocialista-realizmus e tarta lm i m eghatározásához, értelmezéséhez 
fűzött form álási „ recep t” , mely Gorkij nagyszerű, de a 19. század végén, a 20. sz. elején írt 
m űveinek form áiból kívánja levezetni a szocialista realista irodalom  formálási norm áit és 
m ódszerét.

És egyáltalán  nem  elfogadható a formálás ez apriori szemléletének társítása a „ közérthetőség”
-  egyébként helytálló -  követelm ényének olyan felfogásával, mely szerint az irodalom  (a m űvé
szet) és a társadalom  helyes viszonyának kialakításában, az em berek (m indenkori) mai m űvelt
ség- és ízlésbeli átlagos szintje a döntő, s nem  az az átlagosnál m indig jóval m agasabb szint, 
m elyet a (m indenkori) m ai irodalom  (művészet) el tud  érni. (Pedig csak az ilyen irodalom
-  m űvészet -  képes műveltségnövelő, ízlésnevelő hatása révén, az átlagos szint állandó emelésé
vel, m indig közelebb vinni ezt a legm agasabbhoz, m elyen -  a szocialista érzelem  és tudatvilág 
kiteljesedésével és általánossá tágulásával -  a műveltség- és ízlésvilág is annyira teljessé válik, 
s olyan általánossá tágul, hogy a közérthetőség problém ája megszűnik problém a lenni). M ind a 
form álásra, m ind a közérthetőségre vonatkozó kötés annyira  leszűkíti az irodalom  alkotási, 
következőleg kifejezési lehetőségeit, hogy erősen csökken, érin tett, műveltségnövelő, ízlésnevelő 
hatása , és elszürkül vele a szocialista m űvészet spektrum a, ahelyett, hogy m inden eddiginél 
jo b b an  kiszínesednék.

De a szocialista-realizm us fogalm ának viszonylag legvilágosabb és legelfogadhatóbb m egha
tározásával -  az irodalom  szocialista-realizm usával -  kapcsolatban is feltehető egy-két olyan 
kérdés, m elyre előbb-u tóbb  meg kell felelni, melyre meg kell fogalm azni a viszonylag legvilá
gosabb és legelfogadhatóbb választ, hogy a szocialista realista irodalom  (általában  a szocialista
realista művészet) p rob lem atikája  tovább tisztázódjék.

Az egyik ilyen kérdés: vajon a szocialista irodalom  m inden alkotásának, kivétel nélkül, be 
kell-e töltenie a m eghatározás előírta funkciót? V agy elképzelhető olyan alkotás is -  am ilyen 
m ondjuk  egy lírai költem ény - ,  m ely „egyszerű” em beri érzelm ek hordozója, kifejezője „csu
p á n ” , s mégis beletartozik a szocialista irodalom  egyetemébe?

A másik ilyen kérdés: vajon ez a viszonylag legvilágosabb, és legelfogadhatóbb szocialista
realizm us m eghatározás, m ely az irodalom ra vonatkozik, vonatkoztatható-e a többi művészeti 
ág ra  is? S m éghozzá m indre-e, vagy csak egyném elyikre? S am elyikre igen, eredeti -  irodalm i -  
koncepciójában-e, vagy csak bizonyos módosításokkal, oldásokkal és kötésekkel?

Az első kérdéssel nem  kívánok foglalkozni, hiszen csak a cím ben vállalt tém áról kell itt most 
beszélnem. U gyanezért nem  kívánok foglalkozni a második kérdés teljes problem atikájával sem, 
csupán egy nagyon fontos részletével, azzal: vajon az irodalom m al kapcsolatban m eghatározott 
szocialista-realizm us fogalom  transzponáiható-e az építészetre is? H a  igen: eredeti koncepciójá
ban-e vagy csak valam iféle m ódosítással, oldással-kötéssel, s ha nem : kitaszítható-e az építészet 
az egyetemes szocialista művészet világából?

A zt hiszem sokaknak -  s nem csak az építészeknek -  élénken él em lékezetében annak a sajátos 
„stilizáló” építészeti szakasznak produkciója, mely szakasz a Szovjetunióban az ötvenes évek 
közepéig, kb. húsz, nálunk  és a többi népi dem okráciában, ugyaneddig  -  szerencsére -  csak 
m integy öt esztendőn á t ta rto tt. Ezt a produkció t akkor szocialista-realista építészetnek keresz
telték, m ert az t hitték, hogy lényegébén a szocialista realista irodalom  vázolt sajátosságai 
valósulnak m eg benne.

20



Nagyjában-egészében a következő gondolatm enet vezetett ennek az ,,építészetelm élet” -nek, 
és „ é p íté sze tin ek , m ondhatni egyik napról a m ásikra, létrejöttéhez.

-  M iként a szocialista irodalom nak a kapitalistától, a szocialista építészetnek is alapvetően 
különböznie kell a kapitalista építészettől. H iszen ez -  m iként a kapitalista irodalom  -  egy 
hanyatló, sőt „ ro th ad ó ” , társadalom  dekadencia-term éke, mely a hagyom ányok tagadásával, 
a kozmopolitizmus fertőző légkörének terjesztésével stb. egy re trog rád  ideológia (kultúra) 
szüntelen tám adását je lenti a szocialista ideológia (kultúra) ellen. A különbözés, sőt az azonnal- 
különválás lehetősége adva van abban  a lenini gondolatban, mely szerint a szocialista k u ltú rá 
nak, az emberiség egész m últjában  felhalm ozott ku ltú ra  örökségre, vagyis a hagyom ányokra 
-  ezek ,,átdolgozás” -ával -  kell épülnie. Éspedig -  de ezt m ár nem  Lenin m ondja -  a „haladó  
h agyom ányokéra , vagyis az em beri társadalm ak olyan koraiban p rodukált kultúraörökségre, 
melyekben akár az uralkodó osztály még, akár az uralom ra törő osztály már a haladás gondola
tainak és tetteinek potens hordozója. Az ilyen korok építészete tehát a mi örökségünk és „haladó  
hagyom ány” -unk, melynek birtokbavételével, és átdolgozásával, továbbfejlesztésével új, szoci
alista realista építészetünket m egterem thetjük.

-  De há t mi is az, am it a történelm i építészet „haladó  h ag y o m án y aiéb ó l -  konkréten -  á tve
hetünk, átdolgozhatunk, és tovább fejleszthetünk?

-  M ivel m inden kor építészetében -  nyilván -  a form ák fejezik ki a társadalm at, a haladó 
korok építészeti „ fo rm ak incséé  a mi örökségünk, „haladó  hagyom ány” -unk, melyet bízvást 
átvehetünk, átdolgozhatunk és tovább fejleszthetünk. Hiszen e „ k in c sé b ő l szabadon választható 
form ák az örökhagyó kor haladó gondolataiból születtek, ezeket sugározzák, átvételük, átdolgo
zásuk, továbbfejlesztésük tehát lehetővé teszi, hogy bennük és általuk a szocializmus gondolatai 
is kifejeződjenek. Következőleg a mi építészetünk alkotásai is a szükségszerűen kibontakozó 
haladás, a törvényszerűen megvalósuló szocializmus irányában , érdekében fognak hatni és m oz
gósítani, s ezzel betöltik azt a legfontosabb funkciót, melyet, a szocialista-realizmus fogalm ának 
em lített értelmezése szerint, az irodalom nak (a művészetnek) be kell töltenie.

E durván  felvázolt gondolatm enet alap ján  lépett elő „haladó  hagyom ánnyá” -  például -  a 
Szovjetunióban az orosz népi építészetnek és a történelm i stílusok sajátosan orosz m egfogalm a
zású építészetének formái m ellett, a klasszikus görög-róm ai, m éginkább a reneszánsz és a klasszi
cista építészetnek egész form avilága, mellyel szabadon gazdálkodhato tt az „építőm űvészi kép
zelet” , a „józanság” m inden zavaró beleavatkozása nélkül.

Csak két -  általam  m ár többször idézett -  jellem ző példát szeretnék m egem líteni.
Az egyik: egy szovjet építészettörténész és teoretikus -  1951-ben, itt M agyarországon -  azt 

állította, hogy X ., az ism ert szovjet építész, a tbiliszi M arx-E ngels In tézet épületét azért ter
vezte, a főhomlokzatán, róm ai-korinthusi nagy-oszloprenddel, m ert M arx  és Engels nem  voltak 
oroszok, s így nem az orosz, hanem  az egyetemes építészet „h a lad ó  hagyom ány” -ait kellett 
felhasználnia.

A másik: X ., Z. meg a többi, nem  kevésbé ism ert szovjet építész, a negyvenes évek végén, az 
ötvenesek elején, számos hat-, nyolc- sőt többszintes lakóépületet tervezett, melyek elvileg, 
teljesen egyenrangú állam polgárok részére -  a szocializmus-építés ado tt szakaszának m eg
felelően -  egyenrangú, szűkös, kislakásokat tarta lm aztak  m inden szintjükön. Mégis az építészetre 
transzponált szocialista-realizmus akkori „elm élete” a rra  késztette a tervezőket, hogy ezekre, a 
vízszintesen, függőlegesen egyforma lakásegységekből sejtszerűen összerakott hatalm as épület
tömegekre m egpróbálják applikálni a középkoriból k inőtt reneszánsz paloták, á lta lában  három - 
szintes, e szinteken a funkciók rang ja  szerint tagolt, alak íto tt (és a feudális társadalom  osztály
viszonyait, világképét hatásosan tükröző) palazzo-architek turát. íg y  az tán  kénytelenek alul 
m arkáns, kváderes kiképzéssel két-három  szintet is összefogni, hogy azok egyetlen lábazati részt 
alkossanak, legfelül egy-két szintet, valam i form álási fogással különválasztani, hogy az a láren 
deltség ugyancsak érzékelhető legyen, közbül pedig -  ünnepélyes távolságban egymástól -  két- 
három  szint egymás feletti -  a többitől sem m iben sem különböző -  kis m éretű, szegényes típus
ablakát előregyártott plasztikus díszű, „reneszánsz” keretekkel eggyé álcázni, hogy a „bell’etage” - 
zsal, és az egész ily m ódon kierőszakolt koncepcióval, a reprezentatív  paloták  illúzióját keltsék.

Kell-e m a m ár nagyon m agyarázni annak  abszurd  voltát, ahogyan, e két példa tanúsága 
szerint, az építészeti szocialista realizm ust, az irodalm i analógiájára értelm ezni és a gyakorlat
ban valóra váltan i próbálták? Hosszú ideig persze nagyon is kellett vo lna ez a m agyarázat, csak
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éppen senki sem m erte m egkockáztatni (s ha mégis . . .), m indaddig, am íg a személyi kultusznak 
a k u ltú ráb an  (m űvészetben) is annyira  an tim arxista -  torzító, rontó -  befolyása meg nem 
szűnt. Ekkor, 1954-ben, tö rtén t -  nyilván néhány fiatalabb  építész inspirálására - ,  hogy N . Sz. 
Hruscsov kem ény szavakkal bélyegezte meg, gyakorlatában, az építészeti szocialista-realizmus ilyen 
értelmezését. S ezzel véget vetett ez értelm ezést elsősorban érvényesítő, m ár a forradalom  előtt 
is m űködött, az elég gyenge orosz eklektikát és szecessziót művelő - s a  forradalom  győzelme u tán  
fellépő, fiatal, tehetséges avangard  építésznem zedék ideológiai, taktikai és gyakorlati h ibáit, 
a m aga és m arad i felfogása ja v á ra  jó l kihasználó -  idősebb építészgeneráció egyeduralm ának. 
(Az idősebb, konzervatív építészek ugyanis abból szárm azó helyzeti előnyüket, hogy különösen 
a fejlődés kezdeti szakaszában, a társadalom  éppen meglevő, átlagosan alacsony műveltség- és 
ízlésbeli szintjét könnyebb kiszolgálni, m int szívós és következetes m unkával egyre közelebb 
vinni a m űvészet m ár elért, viszonylag m agas szintjéhez, á lta lában  hajlam osak a m aguk jav ára  
kihasználni. S így van  ez nem csak az építészetben, s nem csak a Szovjetunióban).

A H ruscsov-intonálta éles hangnak  s konkrét m ondanivalónak, mellyel az építészetet ismét 
a helyes ú tra  irány íto tta , azonban nem  ideológiai, hanem  egészen egyszerű, m ondhatni m inden
napi, praktikus m eggondolások voltak provokálói. O lyanok, melyek az építészet technikai fejlő- 
dése-fejlesztése szükségszerűségének felismerésével, még nem -szakem berekben is felm erülhettek. 
A zt a ro p p an t mennyiségi produkciót ugyanis, melyet a szocializmusépítés az építészettől m eg
követel, csak a legfejlettebb építőanyagokkal, szerkezetekkel, technikákkal, építő tudom ánnyal 
lehet teljesíteni. M árped ig  a történelm i építészet nagy- és részform áinak rákényszerítése az épü
letre, torzítóan  h a t vissza az építészet e m ateriális feltételeire, gátolja, sőt m egakadályozza ezek
nek, a term elés és term elékenység megkövetelte szabad kibontakozását, egyre gyorsabb tovább
fejlődését. Az acél, a vasbeton, a m űanyagok stb. felhasználása, a belőlük konstruálható  szerke
zetek sokféleségének produkálása, a nagyüzem i előregyártás és a helyszíni száraz összeszerelés 
elvének érvényesítése stb. k izárják  az építészet történelm i form áinak átvételét, „átdolgozás” -át 
és ,,továbbfe jlesz tésié t.

S itt kell határozo ttan  rám u ta tnom  az építészeti szocialista-realizm us vázolt értelmezésének 
ideológiai szem pontból is re trográd  voltára. Az a szemlélet ugyanis, mely, vulgárisán, az építé
szeti m últ ,,form akincs” -ében szabadon felhasználható, illetőleg egyszerűen átdolgozható, 
továbbfejleszthető form akészletet lá t, a dialektikus m aterializm us m inden -  az összefüggésekre, 
mozgásokra, változásokra s ezek hajtóerőire vonatkozó -  alapvető törvényszerűségéről megfeled
kezik.

M egfeledkezik tehá t arró l, hogy az építészeti form ák részben keletkezési koruk építészetének 
m ateriális feltételeihez: term előerőihez -  anyagaihoz, szerkezeteihez, technikájához (az ezek 
m ögött felhalm ozódott tapasztalatokhoz, építőtudom ányhoz) -  és anyagi funkcióihoz -  általános 
és speciális (építészeti) gondolatvilágához - s e  két alapvető komponenes bonyolult kölcsön
hatásához kötöttek. Ezek pedig olyan kötések, melyek közül a m ateriálisak, nem  közvetlen 
összefüggésben az ad o tt társadalom m al, folyton változnak, fejlődnek, a spirituálisak pedig, köz
vetlen  összefüggésben az ad o tt társadalom m al -  a hagyom ányokhoz való bizonyos kapcsolatok 
fenn tartása, mások elvetése m ellett -  folyton újjászületnek, kivirágzanak és lehanyatlanak. 
Az ily m ódon m egkötött form ák azonban akár évezredes, akár tegnapi állapotokat képviselnek 
és tükröznek, m ateriális feltételeikben bárm ennyire fejlettek is a m aguk idején, elavultak a mi 
m ai m ateriális feltételeinkkel szem ben, spirituális feltételeikben bárm ennyire haladók is a m aguk 
idején, m élyen a la tta  m aradnak  a m i m ai spirituális feltételeink -  a szocializmus gondolat- 
világa -  m ögött. Következőleg a történelm i építészet form ái, m ind m ateriális, m ind spirituális 
feltételeik -  tehá t m ind anyagaik, szerkezeteik, technikáik, funkcióik, m ind ,,m ondanivaló” -ik -  
a lap ján , semmiféle építőm űvészi b ravúrra l, á t nem  vehetők, á t nem  dolgozhatók, tovább nem  
fejleszthetők a szocialista építészet form áivá. Ily m ódon tehát szocialista realista építészet semm i
képp sem jö h e t létre.

M eg kell ezért ism ételnem  a kérdést: van-e más ú tja-m ódja a szocialista realista építészet 
kialakításának, lehetséges-e egyáltalán  az építészetben szocialista-realizm usról beszélni?

M indaz a sokféle, kisebb-nagyobb és súlyos tévedés, mely az elm últ időkben, az irodalm i 
szocialista-realizm us gondolatának  más m űvészeti ágakra való m echanikus és vulgáris transzpo
nálásával elkövetődött — és m ég m a is elkövetődik — abból szárm azik, hogy a transzponálok 
újból és újból megfeledkeznek arról az alapvető m arxista tételről, mely szerint a művészet külön-
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böző ágai csak annyiban léteznek, am ennyiben lényeges sajátosságaikban különböznek egymástól. 
Ez a különbözés egyben azt is je len ti, hogy a bárm ely művészeti ágban , esetleg optim ális helyes
séggel és teljességgel, m egállapíto tt elvek, felismert törvényszerűségek m echanikusan, vulgárisán 
egyáltalán nem  vihetők át, nem  alkalm azhatók a többi művészeti ágra, hiszen ez különbözésük, 
vagyis létezésük tagadását jelentené.

Az irodalom elm élet m űvelőinek m egvan a m aguk definíciója az irodalom  sajátszerűségéről, 
mely -  több-kevesebb pontossággal m egállapítván lényeges sajátosságait -  m egkülönbözteti az 
irodalm at m inden más művészeti ágtól. N yilván e m egkülönböztetés a lap já t adó sajátosságokra 
építhetők fel -  több-kevesebb jogossággal és következetességgel -  a szocialista-realizmus vázolt 
gondolatai. H a  most m ár e definíció mellé tesszük -  például -  az én annyiszor megfogalm azni 
p róbált definícióm at, mely több-kevesebb pontossággal m egállapítja az építészet lényeges sajá
tosságait, a két művészeti ág alapvető különbségei elég világosan felismerhetők lesznek. Ez 
a -  legutolsó -  definíciókísérletem így szól:

,,Az építészet sajátos alkotó m unka eredm énye, mely, lényegében, egyéni koncepció alap ján , 
kollektív m unkával, ipari ú ton  produkál nagym éretű  használati tárgyakat, e tárgyak azonban
-  legalábbis egy részükben -  nem  csupán ,,hasznos” -ak, hanem  kielégítik az ado tt társadalom  
esztétikai igényeit is, á lta lában  ,,szép” -ek, jeles példáikban pedig kétségtelenül ,,m űvészi” -ek, 
azaz kifejezik tá rsadalm ukat.”

Az irodalom  és az építészet sajátszerűségének összevetésénél most m ár sok m indenre fény 
derül, am i előbb még hom ályban volt.

A rra is, hogy az irodalom  a m aga sajátos feltételeivel: „term előerőivel” -  anyagával: a  nyelv
vel, alkotásainak szerkezeti felépítésével, írás-technikájával -  funkcióival és form áival (melyek 
alapvetően különböznek az építészet anyagaitól, szerkezeteitől, technikáitól, funkcióitól és for
m áitól) többé-kevésbbé világosan és konkréten képes a valóság visszaadására, tükrözésére. Éspedig 
nemcsak akkor, am ikor az alkotó -  az író, a költő - ,  a szocialista-realizmus irodalm i értelmezése 
szerint, a legnagyobbat, a társadalom  egész valóságát, ha ta lm as lélegzetvételű, gazdag áram lású 
regényben jeleníti meg, hanem  akkor is, am ikor olyan „közérdektelen” apróságról (valójá
ban nem  kisebb dologról) ír néhány verssort, m int kedvesének -  m ondjuk -  a „két szép 
szeme” .

Ezzel szemben az építészet -  m int m inden tárgyi művészet -  egyes alkotásaiban, még inkább 
egészében nem csak tükrözi a valóságot -  ez nem  is elsődleges feladata -  hanem , m iu tán  létrejött, 
m aga is valósággá válik.

Éspedig valósággá válik abban , hogy bárm ely ado tt társadalom  egy bizonyos időkeresztm et
szetében az ad o tt alap  -  vagyis a gazdaság, a termelési viszonyok fejlettségi á llapota m ellett, 
létrejötte lényeges m ateriális feltételei: term előerői -  (a term észeti törvények akkori felismerésé
nek mélységét-m értékét m utató) anyagai, szerkezetei, technikái (melyek alapvetően külön
böznek az irodalom  anyagaitól stb.) -  és az éppen létező életform a m ateriális tényezői (funkciói) 
fejlettségének állapotá t -  optimális esetben -  a m aga teljességében rögzíti.

A valóságot tükrözi viszont abban , hogy az ado tt társadalom  ugyanez időkeresztm etszetében 
az alkotó -  az építész -  az em lített m ateria liákat -  velük szoros kölcsönhatásban -  az éppen létező 
életform a spirituális tényezőinek (funkcióinak), s bennük a társadalom  gondolatvilágának vissza
hatására, erősen áttételes és „absz trak t”  m ódon széppé, művészivé form álja. (E bben a gondo
latm enetben, éppen az irodalom  és az építészet sajátszerűségbeli tényleges különbözésének 
tiszta érzékeltetésére, nem  beszélek arról az -  m ikor gyakoribb, mikor ritkább  -  esetről, m elyben 
az építészet valóságtükrözésének absztrakciókba re jte tt m ondanivalóit a társíto tt-társuló  festészet, 
szobrászat figurális m űfaja igyekszik közérthetővé m agyarázni).

És még egy alapvető különbség irodalom  és építészet között !
Amíg az irodalom  alkotásai, akár egy percbe sűrítik, akár évszázadnyira tágítják  -  m integy 

párhuzam osan az ado tt társadalom  mozgásával, változásával, fejlődésével -  m ondanivalójuk 
folyam atát, s így az idő, funkcióik betöltésének lényeges faktora, az építészet egyes alkotásai
-  m ind valóság, m ind valóságtükröző m ivoltukban -  csupán „pillanatfelvételek” az ado tt tá rsa
dalom  mozgásának, változásának, fejlődésének egy bizonyos időpontjában . Ennek következtében 
az egyes épületek képtelenek a társadalom  m ozgásának, változásának, fejlődésének dialektikáját 
oly m ódon feltárni, ism ertetni és m agyarázni, következőleg képtelenek a  társadalom , respektive a 
szocialista társadalom , irányában , érdekében oly m ódon h a tn i, m ozgósítani, ahogyan ezt az
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irodalm i alkotások tehetik . (Legfeljebb bizonyos, nagyon szűk korlátok  között, egy-egy ép íté
szeti perióduson belül, a különböző időpontokban létrejött, és létrejöttük sorrendjében szemlélt 
épületek együttese nyú jthat az irodalm i alkotásokéihoz hasonló im pressziókat).

Az elm ondottakból két következtetés vonható  le. Az egyik: az építészet -  mint művészet -  az egye
temes művészetnek olyan ága, melyre nem alkalmazható az irodalomra többé-kevésbé érvényes szocialista- 
realizmus-meghatározás. A másik: amennyiben az építészettel kapcsolatban beszélhetünk realizmusról, 
ennek -  a sajátszerűségekben mutatkozó alapvető különbözések következtében — fogalmi tartalmában is 
különböznie kell az irodalmi realizmus-fogalom tartalmától. E két következtetés azonban  vonatkoztat
ható  a m űvészet m inden ágára  -  festészetre, szobrászatra, zenére stb. is. T eh á t: minden elméleti, 
esztétikai általánosítás, csak az egyes művészeti ágak sajátszerűségének legmesszebbmenő figyelembevételével 
konkretizálható, minden elméleti, esztétikai fogalom pedig, e konkretizálás során tartalmában is módosul, 
megváltozik.

E két következtetés a lap ján  most m ár -  s m ert az építészet, nyilván mégsem taszítható ki az 
egyetemes művészet világából -  az építészeti realizm us értelmezésére is m egpróbálhatok egyet
len -  lehet, hogy v ita tható  -  gondolatot felvetni.

R ealistának  nevezhető -  vélem ényem  szerint -  m inden olyan építészeti alkotás, mely p rodu 
káló tá rsadalm a egzisztálásának egy bizonyos időpontjában , a társadalm at -  szám unkra -  
érzékelhetővé, érezhetővé, érthetővé és élm ényszerűvé tudja tenni, éspedig, a sajátszerűségében 
ad o tt korlátok ellenére, anyagi fejlettségének és szellemi állapotának , m ondhatni, teljességében. 
Ez azonban  csak akkor lehetséges, ha  az alkotás az építészet m ateriális és spirituális, külső és 
belső feltételeit a viszonylag legm agasabb szinten, tökéletes egységbe ötvözi. Ez az egység 
tökéletes lehet nem csak akkor, am ikor az alkotás az építészet dialektikus törvényszerűségei a lap 
já n , a feltételeknek -  hierarchikus rendjük szerinti -  viszonylagos harm óniájában  realizálódik, 
hanem  akkor is, am ikor ezeknek -  hierarchikus rendjük m egbontásából szárm azó -  kisebb- 
nagyobb, sőt éles ellentm ondásosságban való egyesülésével jö n  létre, föltéve, ha éppen ez az 
ellentm ondásosság nyújtja , az ad o tt időpontban , az ado tt társadalom  optim ális kifejezését. Ez 
azonban  az t is je len ti, hogy am it m i az építészetben -  a m ondottak  értelm ében -  realistának 
lá tunk , és m ondunk, bizonyos m ás (például szakmai) látószögből irrealista is lehet.

Á llításaim at m egkísérlem két példával alátám asztani.
A virágzó gótikában -  a nagy katedrálisokban: a chartresi, a reimsi, az amiensi Notre Dame-ban 

(hányadszor ism étlem  m ár ezeket a példákat!) -  az építészet m ateriális és spirituális feltételei, az 
építészet dialektikus törvényszerűségeinek viszonylag legharm onikusabb érvényesülése -  vagyis 
az anyag- és szerkezetszerűség, az anyagi és szellemi funkcionálás, a feltételek h ierarch iá jában  
betö ltö tt szerepüknek megfelelő, viszonylag legtisztább összhangja -  révén öltik fel szép és 
művészi form áikat, melyek -  szám unkra -  létrejöttük időpontjában  (a szobrászati és üvegfesté
szeti társulás hatásfokozó erejével) optim álisan fejezik ki társadalm ukat, legalább oly meggyőző 
erővel, m in t ez időpont irodalm a. Aki tehát a társadalom  fejlődésének e szakaszában -  am ikor 
az épülő városokban a polgárság megszületik, alakul, és egyre gyarapodó anyagi, szellemi erejét 
a még gyenge központi hatalom , a király rendelkezésére bocsátja, a király pedig viszonzásul 
kiváltságokkal segíti ezt az erőt, hogy a közös ellenség, a hűbéri kiskirályok ellen folytatott közös 
harc m ind sikeresebb legyen, s végül győzedelmeskedjék -  a valóságot m egismerni akarja - ,  noha 
a teljes felépítm énynek, bárm ily  jelentékeny, mégiscsak része -  az építészetben is m egközelítheti, 
e lsajátíthatja  az egészet.

A barokkban viszont -  a nagy kastélyokban, példáu l Versailles-hen, és a nagy tem plom okban, 
m ondjuk Vierzehnheiligen zarándoktemplomában -  az építészet m ateriális és spirituális feltételei, az 
építészet dialektikus törvényszerűségeinek olykor a legszélsőbb ellentm ondásokon keresztül való 
érvényesülése révén -  vagyis, á lta lában , az anyag- és szerkezetszerűségnek, sőt az anyagi funkcio
nálásnak  is, a szellemi funkcionálás m indennél fontosabb feltétele m ögötti háttérbe  szorulásával, 
elto rzu lásával -  öltik fel szép és művészi form áikat, melyek -  szám unkra -  létrejö ttük időpontjá
ban  (festészeti-szobrászati részleteik, sőt arch itek túrájuk  illuzionisztikus festői-, szobrászi felfo
gásának hatásduzzasztó erejével) optim álisan fejezik ki társadalm ukat, legalább oly meg
győző erővel, m in t ez időpont irodalm a. Aki tehá t a társadalom  alakulásának e szakaszában a 
valóságot m egism erni akarja  — noha a teljes felépítm énynek, bárm ily  jelentékeny, mégiscsak 
része -  az építészetben is m egközelítheti, elsajátíthatja az egészet. T eheti pedig ezt annak  ellenére, 
hogy a kastélyok és tem plom ok hatalm as építtetői: a fényűző világi és egyházi fejedelmek, és
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alkotói: az előbbiek szándékait nagy művészi képességekkel szolgáló építészek, egyáltalán nem  
az egészet akarták  kifejezni az alkotásban. De éppen azzal, hogy a feltörő polgárság, e feltörés 
szellemi vetületeként terjedő reform áció és szabadgondolat ellenében e fejedelmek az építészeti 
tündöklést és szem kápráztatást vonultatják fel hatalm uk szilárdságának szuggerálására, akara t
lanul is elárulják -  szám unkra kétségtelenül -  a feudális társadalom  hanyatlásának m egállít- 
hatatlanságát.

E két példa -  s az előttük m ondottak alap ján  -  most m ár ta lán  az is m egfogalm azható: m i 
lehet a szocialista-realizmus az építészetben?

Az a gondolat, hogy ado tt társadalom , ado tt időpontjában  produkált építészet akkor realista, 
ha összes m ateriális és spirituális feltételei ez időpontnak megfelelő optim ális fejlettségükben, 
illetőleg állapotukban  ötvöződnek viszonylag tökéletes egységgé, következőleg ez építészet
-  szám unkra -  a viszonylag leghűbben, a legélm ényszerűbben ki tud ja  fejezni tá rsadalm át, 
am ennyiben a többire érvényes, érvényes lehet a szocialista társadalom  építészetére is.

H a ezen az alapon vizsgáljuk m ai építészetünket, -  figyelembe véve m ind járt azt a tényt is, 
hogy társadalm unk fejlődésének am a szakaszánál ta rtunk , m elyben m ár „lerak tuk  a szocialista 
társadalom  a lap ja it” és „építjük a szocializm ust” -  azt állap íthatjuk  meg, hogy a szocialista 
építészetnek is legfeljebb az a lap jait rak tuk  le -  a tervezés és az építő ipar állam osításával - ,  
egyébként azonban, éppen az építészet m ateriális feltételeinek biztosítása, fejlesztése terén, még 
erős lem aradásban vagyunk a kapitalista társadalom  építészete m ögött. Az az elsődlegesen és 
sajátosan szocialista szándék pedig, mely a társadalom  m inden tagja szám ára -  az életszínvonal 
állandó emelésének célkitűzésével -  m ielőbb biztosítani akarja, többek közt, az em berhez 
méltó lakást is, olyan roppan t m ennyiségi-produkció feladatának terhét rakja a társadalom  
vállára, mely -  a szocializmus építésnek ebben a szakaszában -  csak a m ateriális és spirituális 
feltételek, időleges, háttérbe  szorításával, (szobaszám, lakóterület, felszereltség stb. meg az 
anyagi és form ai minőség) korlátozásával oldható meg, s ez is időleges lem aradást okoz (az 
em lített vonatkozásokban) a kapitalista társadalom  profitért p iacra term elt építészete m ögött.

M indez nem  zárja ki, hogy ne lehessen m a is realista építészetről beszélni. Term észetesen 
nem  a realizm usnak am a (létező!) vulgáris értelmezése szerint, hogy minden épület, mely -  így 
vagy úgy létrejön, „rea lista” - ,  hiszen építészetünk éppen aktuális á llapo tá t rögzíti, s ily m ódon 
társadalm unkat is jellem zi az adott időpontban  - ,  hanem  az á lta lam  előbbiekben p róbált értel
mezése szerint. Vagyis az em lített -  és nem  em lített -  korlátozások, lem aradások stb, -  pontos 
felmérésével, a szükségszerűségek tudatos vállalásával, s állandó következetes harccal a szükség
telenségek (a bürokratikus szervezési, kivitelezési és irányítási rendszer, az avult rendelkezések 
és szabályok, az új szakmai fétisek és konvenciók, a középszerűség, a koncepciótlanság, a tehe
tetlenség stb., stb.) ellen, igenis lehet, az éppen meglevő m ateriális és spirituális feltételek viszony
lag legharm onikusabb egységbe ötvözésével, szép, illetőleg művészi építészetet terem teni, am in t 
azt több m ai épületpéldánk is igazolja.

S itt válik egészen világossá az irodalom  és az építészet közti, sajátszerűségükből szárm azó, 
alapvető különbség.

Az irodalom ban -  elvileg -  m a is lehet, a bevezetőben érin tett értelmezés szerint, szocialista 
realista alkotást létrehozni, hiszen ennek (az alkotói tehetségen kívül) m ondhatn i, csupán egyet
len feltétele van. Az, hogy az író, a költő érzelmi- és főleg tudatvilága m ár átm en t légyen azon a
-  nem  könnyű -  metamorfózison, mely a polgári érzelmi- és gondolatvilág m inden kötését le
tépve, m integy felemeli az em bert a szocialista érzelmi- és gondolatvilág nagyszerű szabad
ságába.

Az építészetben azonban ennek az egyetlen feltételnek a m egléte -  a m ár m ondottak  szerint -  
egyáltalán nem  elegendő a szocialista realista építészet megterem téséhez. H a  lenne is m ár érett 
szocialista érzés- és tudatvilágú alkotó építészünk (hogy m iért nincs, nem  ide tartozik) leg
feljebb m aga is ezt tudná, határozo ttan  és egyértelm űen m egállapítani: szocialista realista 
építészet nem volt ( a tíz év előtti, szégyelnivaló „kísérlet” m egérdem elte a „szocrel” csúfnevet)  
ma sincs, és —átmenetek hosszú során át —csak akkor lesz, amikor „odakint” és „idebent” , minden anyagi
ban és szellemiben, beteljesedik a szocializmus.
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S Ő T É R  IS T V Á N

Kosztolányi Dezső

i .

A hhoz, hogy igazán  nagy íróvá válhassék, K osztolányinak el kellett veszítenie m indazt, am iben 
leginkább kedvét lelte, am it a legtöbb öröm m el és könnyedséggel hozott létre, am iért a leg
inkább  csodálták, am i m ia tt divatossá vált -  és am i m a m űve legrom landóbb részének bizonyult. 
A m it elvesztett, az t vissza is nyerte -  am in tú lha lad t, az vált igazi birtokává. M űvészetét 
add ig  fenyegette veszély, am íg túlságosan könnyen o ldha tta  meg feladatait, am íg túlságosan 
fülbem ászó volt a hang ja. A könnyebbik ú t csábítása úgyszólván egész első korszakában fennáll, 
s később sem m enekül m eg tőle egészen. Ahol m egm enekül, o tt valóban naggyá is válik. A m it 
valam ikor könnyűnek és elegánsnak éreztek benne, az idővel nehézkessé és feleslegessé vált. 
A m it keserűsége, csalódása sugallt neki: ab b an  érezzük igazán szabatosnak, költőinek, célba- 
ta lálónak, sőt klasszikusnak is. Egy véletlenül jó l sikerült fénykép, egy, a köztudatba beivódott 
gesztus, póz is végzetes lehet az íróra; a közvélem ényt felm enti a m élyebb megértés gondja alól. 
K osztolányiban sokan a világfit, sőt a bohócot lá tták . Legjobb írásaiban m indebből csak a 
báj illanó lehelete m arad  meg. Am ikor Thom as M annak  a Nero elé írt előszavát olvasom, 
m indig sajnálom , hogy az iróniának ez a nagy művésze a Pacsirtát vagy még inkább az Esti 
Kornélt nem  ism erte. E nnek a bevezetőnek udvarias, de a rokon alkatot is felismerő szavai 
olyan m űvet m éltatnak , m elyben K osztolányi még túlságosan „d irek t” m ódon törekszik az 
irón iára . A valódi iróniához több  fájdalom ra és felismerésre volt szüksége. A Nero idején még 
védekezett a  fájdalom  ellen, mely oly vára tlanu l érte első, könnyű és gyanútlan  sikeressége 
u tán . É le té t csak úgy érthe tte  meg, tapasz ta la ta it csak úgy változ ta tha tta  á t felismerésekké, 
hogy d iákkorát, életének ezt a legháboríta tlanabb , legidillibb korszakát szembesítette jelenével: 
az előbbit az u tóbb i, az u tóbb it az előbbi felől szemlélte, és ez a távoltartás m indkettőnek 
értelm ét felfedte előtte. íg y  vált bölccsé és ironikussá. íg y  vált pontos ábrázolóvá, sőt bölcselővé.

Politikátlanságát sokan vélik „erkölcstelenségnek” . Az ilyen doktriner és felületes vélemények 
csak azért jöhe ttek  létre, m ert h irdetőik sohasem tekintettek K osztolányi iróniájának mélyére. 
A két v ilágháború  között a politikam entes sztoicizmus és a belőle fakadó irón ia  az em berileg 
és m űvészileg becsületes m agatartás egyik lehetőségével is szolgál. Irón iá já t, persze színezi, 
m egváltoztatja , s például a Thom as M annétó l is különbözővé form álja: a fájdalm as együtt
érzés hajlam a. A m agyar irón ia érzelm ibb színezetű, m ondhatnék : érzékenyebb, m int a világ- 
irodalom  nagy ironikusainak szemlélete. V aló jában  inkább a  sebezhetőség, a kiszolgáltatottság 
bevallása ez, sem m int a bölcs fölényé, a kritikus védettséggé. A rany Bolond ZrtóAjának „keser- 
édes” irón iá ja  ném iképp az egész m agyar irodalom ra jellem ző, K osztolányira pedig m inden
képpen. V an-e édesebb érintkezés a csóknál? Esti K ornél az első csókot -  az Élet első csókját -  
a fium ei gyorson, egy háborodo tt, visszariasztó leánytól kapja: „száján volt valam i. V alam i 
h ideg rondaság  volt, valam i nehéz, lucskos m osogatórongy és ez ráfeküdt szájára, szívta, beléje 
d ag ad t, kövéredett tőle, m egm erevedett, m in t a pióca, nem  akart leszakadni ró la” . M ert ebben 
a csókban az a fontos, hogy „E z volt az első csókja. Az első igazi csókot ettől a leánytól k a p ta ” , 
ím e , K osztolányi irón iájának  legjellem zőbb helyzete. A paradoxon  iróniája ez. L n d o r és szá
nalom , fölismerés és sebeztetés keveredéséből született irónia.

Ennek az irón iának  szoros tartozéka az aggályos m űgond. E bben m ár rokon ő is a világ- 
irodalom  ironikusaival. D e K osztolányi m űgondja tú l gyakran  irányul kevéssé időtálló felada
tokra. Szem léletének, életbölcseletének viszonylag kevés tém a felelt meg. O tt kitűnő, ahol 
ezeket a tém ákat m egtalálja . M eglepő, hogy ennek a nagy írásm űvésznek term éséből mily 
sok m inden  avu lt el. T réfásan em legette, hogy úgyszólván m indenről ír t m ár. A kenyérkereset 
kényszerítette erre. Ped ig  az a fajta  író volt, akinek nem  lehete tt sok m indenről, akárm iről 
írn ia . K érdezhetjük: van-e olyan író, aki sok m indenről, akárm it írha t?  Kétkedéssel forgatom  
poszthum usz-köteteit: jó  szolgálatot tett-e K osztolányinak a gyűjtő kegyelet? A Pesti H írlapban  
m egjelen t tárcák  annyi m indenről nyilatkoznak - s a  kérdések jó  részében nem  is ő az illetékes 
a nyilatkozatra. Az írói v ilágnézetet a koncentrált, lényeges alkotásokban lehet csak méltányos
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te tten  érnünk. Sok vád és szem rehányás, mely K osztolányit m a is éri, ezeket a félig sem átgon
dolt írásokat erőszakolja perdöntőekké.

H írhed t Ady-cikkének jelentőségét is egész m ásban látom , m int am inek bizonyítására elő
hozakodnak vele. Ez a sokat lobogtatott írás m ásvalam iről vall, m int am inek ta lán  ő m aga is 
szánta. K osztolányinak teljesen igaza van, m időn a messianizmus, a vátesz-póz d ivatjá t elutasítja. 
Ez az Ady nyom án kialakult d ivat, Szabó Dezsőnek és követőinek sám ánsága, kevés jó t hozott 
a m agyar irodalom nak. Irodalm unk m últjában , Ady előtt ennek nyom át sem találjuk (el szokták 
hallgatni, hogy A dy ellenében Kosztolányi épp Petőfire, m égpedig az igazi Petőfire hivatkozik!) 
-  ez a messianizmus annak  a világnézetnek hazai folyom ánya, mely Tolsztoj m űvében született 
meg, s mely ennek a m űnek legkétesebb értékű eleme is. Csehov és Gorkij nagyságát az is bizto
sítja, hogy ezzel a messianizmussal szakítanak. Persze, az A dyénál veszélyesebb: követőinek 
sám ánsága. Az is bizonyos, hogy Ady-cikkét Kosztolányi emezek m iatt írja meg. A cikk konkrét 
célzata olyan kordivat ellen irányul, mely ellen éppannyira indokolt volt küzdeni, m in t Petőfi 
halála u tán  a sokkal kevésbé veszélyes Petőfi-epigonok ellen. De hiányzik e cikkből „az érem  
másik o ldala” vagyis m indaz, am i A dyt oly hasonlíthatlanul naggyá teszi. Ez az egyoldalúság 
részben a kordivat elleni jogosult tám adás szenvedélyével indokolható. Ám ez a szenvedély 
sokat á rt is a cikknek: m egakadályozza a problém ának olyasféle „ távo lta rtásá t” , mely épp az 
igazsághoz vezetne közelebb.

Kosztolányi sokat emlegeti, hogy „á larco t” visel; ezt nem  hihetjük el neki. „Érzékenysége 
oly fokú -  írja Esti K ornélról - ,  hogy annak  előtte bárm elyik p illanatban  sírva tudo tt volna 
fakadni akárm in, egy rozoga gyufatartó  vagy egy fárad t arc lá ttán , évek során idegrendszerének 
ezt a természetes rezzenékenységét iskolázta, m egkem ényítette egészen a kegyetlenségig, s m int 
hajtóerőt öntudatosan belekapcsolta művészetébe. Csak érezni akart, lá tn i.” Ez az érzékenység 
mindvégig m egakadályozza K osztolányit bárm ifajta „ távo lta rtásban” , és iróniájának is m eg
rendült, együttérző, szinte szenvedő jelleget ad . Ezért érezzük elsősorban lírikusnak, prózaíró
ként is -  még ha igazi költészete prózájában  születik is meg. Az a „m egkem ényítés” ugyanis, 
melyről Esti K ornél vall, csak a prózában  sikerül K osztolányinak; a versben inkább csak 
elengedi önm agát, m iáltal gyakran olyasmihez tér vissza, am itől távolodnia kellene. K osztolá
nyihoz képest még K rúdy t is „ távo lta rtásra” hajlam osabb írónak, sőt, közönyösnek érezhetjük.

Sokat emlegeti „anarchizm usát is” , am in azt érti, hogy „az egyént ta rtja  a világ központjá
nak és az élet egyetlen értékének azt, hogy az egyéniségét a m aga szűk keretein belül érvénye
sítheti” . Ez az „anarchizm us” inkább a tevékeny és felelős sztoicizmus egyik válfaja. Rendkívüli 
szorgalm a, odaadása, ügybuzgalm a is az ilyenfajta sztoicizmus következménye: olyasfajta 
hitetlenségé, mely a lelkiismeret tisztasága érdekében, végső aggályossággal próbál rendet 
ta rtan i. Ezt a sztoicizmust Seneca még ném i öniróniával, de M oviszter m ár teljes h itte l kép
viseli. Az Édes Annáról írja , hogy „ennek m inden sora éppen azt hangoztatja , hogy nincsen 
szociális következtetés, csak emberség van, csak jóság van, csak egyéni szeretet van, és a gyilkos
ságnál is nagyobb bűn, ha valaki em bertelen, ha valaki durva, ha valaki fennhéjázó, am iért 
egy kés se elég m egtorlás és a legnagyobb erény a lényegbe ható, figyelmes tisztaszívűség, m ert 
többet, gyökeresebbet úgysem tehetünk itt a földön” . Ez a  sztoicizmus m ég akkor sem passzív, 
ha a m egoldást a szociális problem atikán kívül keresi -  és az Édes Anna még akkor is a szociális 
p roblem atikára irányítja a figyelmet, ha az író egyáltalán  nem  hisz annak  m egoldhatóságában. 
A húszas évek forradalm i árapályában  ez a m agatartás éppen nem  lebecsülendő, m ár csak 
lelkiismeretet ébresztő hatása m iatt sem. Kosztolányi oly m ódon kétkedik az em beri nyom orúság 
alóli felszabadulás lehetőségében, hogy a m aga m ódján nem  keveset tesz is a nyom orúság 
feloldásáért. Ez a szemlélet azonban  elsősorban az ő tevékenységének, m űvészetének á rt a leg
többet: állandó védekezést je len t a kötekedők, az erőszakosak, a m egszállottak ellen. E védekezés 
következtében m eddőén folyik el erejének java . A kiszolgáltatottság tragéd iája: ez K osztolányi 
legfőbb írói tém ája. Ez a tém a nyer ábrázolást N ovák tan ár ú r sorsában, s közvetett m ódon 
ez érvényesül a Pacsirtának önm agukat önként kiszolgáltató szülők életében is.

M ert az érzékenység: kiszolgáltatottság is, sebezhetőség is. Az érzékenység a sztoicizmus 
szülőanyja Kosztolányinál. A szenvedés megértése, fogékonyság a sikertelenség példái irán t, 
az irgalom  programszerűsége: ezek Kosztolányi költészetének (lírájának éppúgy, m int p rózá já
nak) táplálékai. K ezdetben ez a fogékonyság, ez a sebezhetőség a teljes rem énytelenség vég
tanulságával záru lt (gondoljunk Novák tanár ú r öngyilkosságára) -  később egyenlíti csak ki
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szem léletében a szenvedések vastörvényeit az emberség, a jóság, az egyéni szeretet sztoikus 
ellensúlya. Az Aranysárkányban az erkölcsi törvények ideiglenes cáfolatot nyernek még, hogy 
később Esti K ornél az együttérzés m egrendült sztoicizm usát képviselhesse. Öngyilkossága előtt 
N ovák A ntal szám ára m ég így fogalm azódnak meg a végtanulságok: „N em  lehet semm it sem 
elin tézni.” A nevelőm unka k ilátástalan , m ert a jó  ta lajra  hullo tt m ag „m inden  közvetítő nélkül 
m egfogan” -  „h a  rossz földbe kerül, akkor a legjobb földműves sem tehet sem m it” . Vagy: „Az 
életet csak lázzal lehet élni, m in t H ilda és T ibor, vagy erőszakkal m int Liszner Vilm os.” De a 
regény azt is m egm utatja , hogy a láz és az erőszak sem vezet sehová. Az Aranysárkány befejezése, 
az apa „ tú lv ilág i” üzenetével: tragikusan ironikus, keserűen talányos.

M eglepő, hogy a Pacsirtához és az Aranysárkányhoz képest m ennyivel puhább  az Esti K ornél 
ábrázolási művészete. E m itt m ár k ialakult K osztolányi sztoikus válaszadása: a m ű a m eglelt 
válasz életbölcseletét példázza, és ez az életbölcselet, kesernyés-paradox bölcsességével, halová- 
nyakká tom pítja az em berek és a világ körvonalait, melyek még annyira élesek voltak a Pacsirtá
ban  és az Aranysárkányban. T öbbé m ár nem  kerül sor tragédiákra: N ovák norm atív m agatartása 
helyébe a segítő és egyszersmind tehetetlen sztoicizmus bölcsessége lép. Esti K ornél egy helyütt 
„udvariasságnak” nevezi ezt a segítő-tehetetlen együttérzést, s különb erénynek m ondja, m int 
az úgynevezett jóságot: „A  jóság folyton prédikál, meg akarja váltani az em beriséget, kenetes- 
kedik, m áról ho lnapra  csodát akar m űvelni, a ta rta lm ával hivalkodik, a lényeget akarja boly
gatn i, de bizony legtöbbször csak kongó, ta rta lm atlan  és m erőben formai. V iszont ha  az udva
riasság m erőben form ainak rém lik is, belül a m ivoltában m aga a tartalom , m aga a lényeg. 
A jó  szó, m elyet még nem  valósítottak meg, m inden szűz lehetőséget m agába zár, és több m int a 
jó te tt , m elynek kim enetele kétes, hatása vitás. Á lta lában  a szó m indig több, m int a te tt.”- 
Paradox erkölcs ez, s mégis átgondolt, következetes, a helyzetből logikusan következő. Kétkedés 
van  benne a cselekvés kilátásosságával szem ben -  s mégis, a kétkedés ha tá ra in  belül a lehető 
legfelelősebben érvényesül ez a fajta cselekvés.

Lényeges különbség van N ovák kudarcának  fölismerése és Esti K ornél kétkedő-cselekvő 
együttérzése között. Az Aranysárkány nem  talál feleletet, és em iatt a tragédia élességével, dom 
borúságával m u ta tja  m eg a dolgokat és az alakokat. Az Esti Kornél a m egtalált életbölcsességet 
m u ta tja  föl, de ennek ironikus derengésében sejtelmessé válik m indaz, am it a tragédia oly éles 
fényben lá tta to tt. Az Esti Kornél az emlékek szubjektív, szemlélődő kultuszát terem ti meg. 
A Pacsirta és az Aranysárkány, m aga az önálló, életre keltett, objektivált emlékvilág -  vagyis: 
a valóság.

Az irgalom  sztoicizm usa m ögött tehá t o tt rejtezik a sebezhetőség, a kiszolgáltatottság, és ezek 
szülőanyjaként egy sajátos kultusszá, világnézetté, esztétikává növelt érzékenység. Emez pedig 
a gyerm ekkor és a férfikor konfliktusából szárm azik. A két életszakasz úgy felesel egymással 
K osztolányi pályáján , m in t a róluk elnevezett két versciklus. Ezen a ponton válik fontossá a 
K osztolányi-család szabadkai sorsa, társadalm i és osztályhelyzete. Helyesebben: a m agyar 
polgárság, a  m agyar értelm iség általános helyzete az első világháború előtt. Ez a helyzet hoz
h a tta  csak létre helyenként -  s éppen K osztolányi családjánál -  azt a sokat em legetett, túlfűtött, 
üvegházi légkört, azt az elkényeztetettséget, mely a költőt később annyira sérülékennyé tette, 
sőt, a mesterséges m ám orok irán t is fogékonnyá. Ebből a társadalm ilag  oly élesen m eghatá
rozott kényeztetettségből szárm azik voltaképp K osztolányi egész életm űve, m égpedig az egy
mással ellentétbe forduló fejlemények gyümölcseként. E kényeztetettség nélkül nem  vált volna 
érzékennyé, és érzékenysége sem eszmeisedett volna á t a rázúduló  m egpróbáltatások, tö rté
nelm i próbák , társadalm i végzetek és kényszerek nélkül. A túlfűtöttségből a zord külvilágba 
kerü lt lélek m egedződött -  sebezhetősége kényszerítette ki megedződését, s ezzel együtt élet
bölcseletét s m űvészetének értelm ét is. A m elegháztól a fővárosi irodalm i életig vezető ú t 
teh á t a K osztolányi-életm ű kiform álódásának valam ennyi feltételét m agában  foglalja.

2 .

Esztendők óta ta lán  nem  is egészen m éltányosan szorította ki köztudatunkból a költő Koszto
lányi a p rózaíró t. V alam ikor K osztolányi neve elsősorban a lírikus életm űvét je len te tte  szá
m unkra  — később inkább a h írlap i tá rcákat, a naplószerű beszám olókat írókról, művekről, 
em berekről és városokról, va lam in t a novellákat, sőt a regényeket is. Em ezeket úgy tekintettük,
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m int a fölös költői erő, a feladatait váltogató alkotókedv remekléseit. A költők prózája csaknem 
m indig izgalmas és meglepő; a költői nyelv átáram lása a prózába: az u tóbbinak  kifejezési 
lehetőségeit tágítja ki. V annak prózaírók, akik életük végéig az elvetélt költőt hordják m aguk
ban  -  képeik, leírásaik: csupa prózába oltott költem ény - ,  színeik, zeneiségük: m int a szám 
űzött uralkodó jelvényei. K osztolányi prózájában  a líra „m ellékterm ékét” kell-e lá tnunk -  
vagy inkább az alkotói sugallat sikeres rábukkanását a m aga igazi területére?

Kosztolányi lírája és prózája közt mindvégig szerves, mély kapcsolat van. A fiatal Koszto
lányi költészete m ellett azonban a novellák többnyire a já ték , a változatosság, a b ravú r alkal
m ait hozzák el. Ami persze nem  je len ti azt, hogy a korai elbeszélések közt ne  akadnánk olyan 
darabokra, melyek az Esti Kornél ciklusának vagy a Tengerszem legjelentősebb novelláinak 
hang já t készítik m ár elő. Mégis, az első korszak novelláiban, a Boszorkányos esték (1908), a 
Bolondok (1911), a Beteg lelkek (1912), a Bűbájosak (1916) stb. írásaiban az ötlet, a paradoxon, 
a rögtönzés, a já ték  az uralkodó. V an valam i ezekben a novellákban a századforduló ízléséből, 
helyenként a szecesszió stilizálási m ódjából is. K osztolányi fiatalkori költem ényeinek elegan
ciája, bravúrossága érvényesül ugyané korszak elbeszéléseiben -  de m ennyivel kevesebb itt a 
mélység, m ennyire á tü t néha az ötlet, m ennyire keresett a különösség. Spekulatív írások ezek, 
noha akad köztük néhány valóban poétikus is -  am inő e cseh trom bitás története, mely arról 
szól, hogy a muzsika ez „öreg közkatonája” halála előtt találkozik -  Beethovennel. Az ötletek 
némelyike m ár sejteti azt a bensőséget és talányosságot, mely m ajd  a kései novellákat telíti. 
A „bolond m agyar” , aki gyászában átalakul választékos úriem berből pusztai barb árrá : m ár 
egy em berileg és lélektanilag m élyebb m ondanivaló m ajdani sorra kerülését ígéri. De viszont 
az olyan történetek, m int a halo tt énekesnő látogatása kedvesénél, melynek harm inc percét a 
szerelmesek nem  tudják mivel kitölteni: a paradoxont túl pőrén, túl szándékoltan érvényesítik. 
K arin thyhoz ezekben a paradoxonokban áll legközelebb Kosztolányi.

A paradoxon később is m egm arad K osztolányi gondolkodásában, életbölcseletének form ájául. 
De am i kezdetben já ték , m eghökkentő ötlet volt, az a költő utolsó korszakában m ár kikristályo
sodott világnézetet és ars poeticát fejez ki. Különösen az Esti Kornél szerkezetére jellem ző a 
paradox felépítés; a valam ikori ötletességet most a jelképesség váltja fel. Esti K ornél megveri 
a  szegény özvegyasszonyt, akinek szerencsétlenségét nem  tudja tovább elviselni, és vízbe löki 
a fiatalem bert, aki őt a folyóból kim entette, m ert az életm entő idővel elviselhetetlenné válik. 
Az Esti Kornél ciklusába szőtt gondolatok nem  annyira  életprogram ot tarta lm aznak , m int inkább 
kétkedő, paradox bölcsességet. Em lítettük m ár, hogy Esti a tettnél a szót többre ta rtja , és 
ez ötletnél m élyebbnek érezzük az olyan gondolatokat is, m int pl. „aki gyöngéd, az szükség
szerűen durva is. A gyöngédség csak egyik re jte tt alakja a durvaságnak, a durvaság viszont 
csak egyik re jte tt alakja a gyöngédségnek” . Vagy: „A  fájdalom  a m aga elvont egészében, 
m adártáv latból, m indig borzalm asabb, m int közelről: a részletekkel való bíbelődés kijózanít 
bennünket, leszerel, legalábbis figyelmet követel tőlünk, önfegyelmet, hogy rendezzük a zű r
zavart. Az apró dolgok m egnyugtatnak.” stb.

K osztolányi fokozotosan kialakította m agában  a m oralistát; erre azért volt szüksége, hogy 
ta rta lm at adjon m indannak, am it korai korszakában m a m ár főként ötletnek, póznak, könnyű 
habnak  érezhetünk. Költészete, írásm űvészete k iapad t volna, ha a ru tin  és a könnyedség ki 
nem  egészül nála egy újabb , érleltebb m ondanivalóval. Esti K ornél: önkritika is -  önm agának 
ironikus kettéosztása, jelenének és m últjának „ távo lta rtó  szemlélete” . Ifjúkorát kétszer élte át 
m űveiben: elébb „m ágikus” szim bolizm usban oldotta föl, m ajd kritikus és kétkedő józansággal 
rekapitu lálta . Életm űvének második szakasza nem  egyéb, m in t az elsőnek „visszaéneklése” , 
palinódiája. E rre a palinódiára líra és próza váltakozásai is szerencsés lehetőségeket nyújtottak. 
A Pacsirta, az Aranysárkány, A szegény kisgyermek panaszainak palinódiái, újbóli szemrevételezései. 
Ami korábban, a lírában  csodának m inősült, az a prózában  később kritikává alakult át. 
V annak, akik, nem  is jog talanu l, ezt az u ta t úgy tekintik, m int K osztolányi fejlődését a szim bo
lizmustól a realizmusig. Mégis, az irodalm i irányzatok címkéi csak részben jelzik a lényeget: 
K osztolányi nem  annyira  az irodalm i iskolák közül válogatott vagy választott, m int inkább 
rendet terem tett önm agában, a látványost feláldozta a lényegesért, s a játékosan hígat, a túl 
könnyen adódót szorosabbra vonta, töm örítette.

A fiatal K osztolányi szimbolizmusa nem csak hangnem et je len te tt, nem csak zeneiséget vagy 
jelző- és képhasználatot. A szegény kisgyermek panaszai (1910) nem  az eszközei vagy a költői
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m ódszere folytán szimbolikus: maga a gyerm ekkor válik itt szim bólum m á, az egész élet szimbó
lum ává -  jelképpé, mely m ellett feleslegesnek és érdektelennek tetszhetik az egész élet. A bús 
férfi panaszai (1924) m ár sokkal inkább él a szimbolizmus eszközeivel -  és mégis, em iatt m ég 
külsődleges m arad h a t a szim bolizmusa. A Meztelenül (1928) átvett valam it az expresszionizmus- 
ból is, de a kötet konkrét életképszerűsége m aga is elfordulás az első költői korszak „m ágiájátó l” , 
s az Esti Kornél szoros előkészítése is. M ire a Meztelenül elkészül, a regényekben m ár m egvalósult 
a palinódia, s m ár csak a sztoikus szintézis m arad t h á tra  a Tengerszemben, az Esti Kornélban 
és a Számadás (1935) verskötetében. M indhárom  m ű azt a kritikát oldja talányosabbá, több- 
érte lm űbbé, m ellyel a regények az 1919 előtti K osztolányi lírá ját és prózáját „visszaénekelték” , 
új, objektív, ítélkező m egvilágításba helyezték. A Szeptemberi áhítat új költői korszakot kezdene, 
ha  az évekből fu tná még; a Számadás egyszerűségéhez képest itt még díszessé, játékossá tud  
válni az áh íta t is. Ez a különös epilógus vissza is tér a kezdethez, de azt sem veszti el, am it a 
Halotti beszéd és a  Hajnali részegség oly csodálatosan, a prózai m űveknél is többet je len tőn  m eg
ragadott.

1919 élesen osztja ketté a K osztolányi-életm űvet. Az első korszak lírá jára  felelnek a második 
korszak novellái és regényei. Ezeknek átm inősítő, m egváltoztató felelete egy harm adik, de a 
halál következtében félbem aradó korszakot készít elő, m elyet fájdalm as sokatm ondással ígér 
a 7 engerszem és az Esti Kornél néhány d arab ja , valam in t a Halotti beszéd, a Hajnali részegség és a  
Szeptemberi áhítat. P róza és líra engedelm esen és készségesen egészítik ki egymást az első kor
szakban. A húszas években, a regények m egírása idején, a Neró tói az Édes Annáig, a próza 
nem csak hogy fontosabbat m ond a szomszédságában keletkező líránál, hanem  a korai lírában  
kifejezett szem léletet és m agatartást m eg is változtatja . A Számadás és az Esti Kornél korszakában 
líra és próza egym ásra u taltsága jö n  lé tre: a líra tám ogatja a prózát, s a próza kiaknázza, elmé
lyíti a lírában  kifejezetteket. A Számadás legjobb darab ja i töm ören m ondják el m indazt, am it a 
novellák néhol széljegyzetszerű lazasággal fejeznek ki. A húszas évek Kosztolányija következe
tesen küzd azért, hogy m egtalálja önm agát. Ennek a küzdelem nek megértése, áttekintése a 
legérdekesebb feladat, m ellyel életm űve kínál bennünket. A húszas évek regényeinek éles ra jzát, 
egyértelm ű világképét a harm incas évek lírá jában  és novelláiban talányos, paradox világkép 
váltja  fel. M ind  az egyértelm űnek, m ind a talányosnak m egvan a m aga jogosultsága, a költő 
pályájának  megfelelő szakaszán. Egész életm űvében tu lajdon életét írja le, és három szor, 
három féleképpen vállalkozik ennek m egírására. Az első változat: a szimbolista, a „m ágikus” -  
a m ásodik: a kritikai -  a harm adik : a paradox, a talányos. Sztoicizmusa m ár a második válto
za tban  érlelődni kezd, hogy a harm ad ikban  teljesen kibontakozzék.

Az első korszak értékes elemei a harm ad ikban  még ú jra  felbukkannak. A második korszak, 
a  húszas években kerekded képet m utat, míg a  harm adik , félbem aradottsága ellenére, legalább 
annyi ú ja t ígér, m in t am ennyit fölelevenít a régiből. M indez nem  je len ti azt, hogy az első 
korszak ném elyik költem énye ne lenne m aradandó  és igen értékes része az egész életm űnek. 
Főként A szegény kisgyermek panaszaira, az Üllői úti fákra , a Sakkoztunk egyszerre, a Boldog, szo
morú dalra gondolok.

3.

N apró l n ap ra  tapasztalhatjuk , m ennyire könnyűvé vált a m agyar verselés. N em  is a szabad 
verselés lazu lt könnyűvé, hanem  a kötött form a, a rím , a jam bus és m aga a versm ondat, a 
m etaforás kifejezésmód. N yugtalan ítóan  elszaporodtak a kerekded strófák, a szabályos rím ek: 
verselni m a könnyebb, m int bárm ikor ezelőtt. De épp ezért nehezebb a dolga a valódi tehet
ségnek: tú l sokan hasonlítanak rá , s egyre nehezebb rá ta lá lnunk  az ügyesek sokaságában.

Ú j nehézségeket kellene állítan i a költem ény elé, az eddiginél nehezebben betölthető fel
tételeket. E lju to ttunk  odáig, hogy a költészet nem  annyira  a költőiségen múlik, m int inkább egy
féle kom bináló technika elsajátításán. Megfelelő m inták segítségével, s bizonyos m értékű gya
korlatta l, a kötött form a kezelését éppúgy el lehet sajátítani, m in t a sakkjáték technikáját. 
K önnyeden verselni valam ikor erőfeszítést je len te tt — m a a darabos sorokra ham arább  fel
figyelünk, m in t a  gördülékenyekre. Az első N yugat-nem zedék életm űvének lezárulta u tán  vált 
aggasztóan közkeletűvé a verselési készség.
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A fiatal K osztolányit még egy szűz terület felfedezőjének látjuk. Az is igaz, hogy szinte 
kizárólagosan vette birtokba azt a területet: annyira  kiaknázta, hogy nyom ában keveseknek 
akadhat keresnivalójuk a bravúros, játékos rímelés versenyszám aiban. Irón iája  épp itt érvé
nyesül jó  korán. Édes Gergely rím m utatványai, az asszonánc, a strófák csilingeltetése: m indez 
oly feltétlen birtoka, hogy kortársai is teljesen átengedik azt neki. T ó th  Á rpád  túlzásba vitt 
zeneisége vagy Babits fanyar bonyolultsága a líra egészen másféle lehetőségeit jelzik, m int 
K osztolányi bravúrja . A bravúr m ögött mégis erőfeszítést, komoly újítási szándékot sejthetünk.. 
Ezen m it sem változtat, hogy a rím -ötletek úgy állnak rendelkezésére, m int azok az utcalányok, 
akikről annyi versében emlékezik meg.

A Halotti beszéd, a Hajnali részegség fölényesen ejti el az t a zenélődobozt, melynek hang já t 
m induntalan  kihallhatjuk a költő korai köteteiből. De tévednénk, ha csak ezt a zenélődobozt 
hallanék  belőlük. Az az igazi líra , melyet az utolsó versekben csodálunk, meglepő gyakori
sággal csendül föl a korai kötetekben is. Lehetetlen élvezettel nem  olvasnunk ez u tóbbiakat, 
annyira lenyűgöző a költő tu lajdon élvezete, s az a mód, ahogyan leleményeiben kedvét leli. 
A költői technika itt nem  furfang, hanem  gyermeki gyönyörűség. A húszas évek regényeiben 
m integy ellenkezőjére fordul a korai líra gyönyöre. M in tha azért írna  prózát, hogy valam ilyen 
könnyű m ám ortól elvonja m agát. A próza nála: a lírai m ám or elvonókúrája. Az önm agára 
erőszakolt teljesítmény az utolsó versek dísztelen, lényegi szépségében term i meg gyümölcsét. 
Első korszakának m ám orait m indig is valódiaknak érezhetjük: inkább azért kellett szabadulnia 
tőlük, hogy az egyoldalúságtól meneküljön meg, s költői tartom ányait szaporíthassa. Babitsot 
gyakran érezhetjük ihlettelennek: K osztolányit úgyszólván soha. Im presszionista versei, ezek 
a gyerm ekkori színtereket, szabadkai u tcákat, tavaszi estéket megelevenítő költemények csak 
azért fakultak el, mivel lényegüket egyszer m ár tökéletesen kifejezte A szegény kisgyermek pana
szaiban. A mikor m ajd a Pacsirtában és az Aranysárkányban epikailag tárgyiasítja ezt a gyerm ek- 
világot: új izgalm at lel benne. Az Üllői úti fá k  pedig oly tökéletes és zárt dalszerűséggel ragad ja  
meg az új tárgy hangulatiságát, hogy azt megismételnie többé nem  sikerül.

M i m aradhat meg ily m ódon lírai m ondanivalóul? Elsősorban: a változás átélése -  a gyerm ek
ko rt felváltó férfikor költészetének meglelése. K osztolányinál m in tha a gyerm ekkort tüstént 
a férfikor követné. A New-York kávéházban tanyázó, barátaival tréfálkozó Esti K ornél még a 
szabadkai gyerm ekkort hosszabbítja meg. Az elkényeztetett lélek fokozott érzékenysége válhatik  
csak fogékonnyá arra  a szomorúságra, mely az elért célokból árad. Az egykori m ám ornak  
édestestvére lesz a Mágia (1912) „hom ályos, ódon, vén” bánata , ez a „nehéz és babonás” 
kösöntyű. Éppen, mivel annyira elkényeztette a gyermekkor: m eghatott és dekoratív szánalom  
ébred benne azok irán t, akiket az élet nem  kényeztetett el. N em  utolsósorban önm aga irán t is, 
m időn m ár az élet nem  kényezteti. Ebből a m eghatottságból fakad jókorán  igazi lírája, ez a 
m ám ortalan  líra, melynek m ár csak ironikus kíséretéül szolgálhat a zenélődoboz rím-csilingelése. 
A Boldog, szomorú dal konkrét, valódi költészete születik meg így. „Itthon vagyok, itt e világban / 
s már nem vagyok otthon az égben” : a gyerm ekkor egében, term észetesen, s ennél töm örebben 
a m aga költői helyzetét nem  is fogalm azhatta meg. Kosztolányi költői nagyságát m áig sem 
érzékeljük elégségesen. V annak olyan versei, melyekhez képest csikorgónak ta lálha tjuk  a 
kortársak szerencsés teljesítm ényeit is. K ülönösen, m időn a b ravú r és a lényeg egym ásra 
találnak: „Légy áldott régi lant, / új búra régi ír / kigyúló régi hant / kinyíló égi sír.” H ány  ilyen 
helyet idézhetnénk tőle! M ár 1916-ban, a M ák  egyes darab jai, (pl. a Kis, kósza vágyak, a Hideg, 
A rossz élet stb.) m ár.nem  a stilizált fájdalm at és m egrendültséget éneklik, hanem  ezt a valódi 
érzést és felismerést, melynek kérdéseit a regények és novellák görgetik m ajd  tovább, hogy a 
sztoicizmus életszemléletében keressenek m egnyugvást. Ez a sztoicizmus a K osztolányi-lírától 
á lta lában  idegen. Idegen, még az Esti Kornél korszakában is. A Hajnali részegség és a Szeptemberi 
áhítat egyszerűbben, de nyom atékosabban is vállalják a régi m ám orokat.

K osztolányi prózája m in tha  csak azokra a kérdésekre keresné a választ, melyeknél a m ám oros 
líra nem  tudo tt m egállapodni. A Kosztolányi-versek fájdalm a igazi -  de ettől a fájdalom tól 
csak még érezhetőbbé válik az élet. E bben a költészetben kevéssé fontos a nosztalgia, hisz 
m inden jelen van — az is, am i elveszett m ár. A „kellemes á llapo t” lírája ez -  s ennek az állapo t
nak vállalásában  egyféle kihívást ism erhetünk föl, olyan közdivat idején, mely a tragikusai,, 
a váteszit becsülte, sőt hajhászta. K osztolányi tiltakozása az A dy-divat ellen: líra i tém áinak  
logikus következménye. Am it „kellem esnek” érzünk lírá jában , az egyszersmind a legnagyobb-
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m egnyugvás is, mellyel az élet k íná lhat bennünket. Sőt, ez a kellemesség az élet legértékesebb, 
legem beribb eleme is. A régi költészet ny íltabban , őszintébben és elfogulatlanabbul m ert szólni 
az ilyenfajta „kellem ességről” , m int a m odern. A m odern költők felajzották és belem erevítették 
m agukat a tépettség, a m eghasonlottság lelkiállapotába. Az, am it a régi költészet idillnek 
nevezett, m odern  form ában tér vissza K osztolányinál. A m odern költészet eltörölte a régi 
m űnem eket -  azok mégis, álruhásan , de követelődzőn térnek vissza, a m odern form ák között. 
Az idill éppúgy visszatér, m in t az elégia. Az előbbi különösen K osztolányinál -  még akkor is, 
ha fájdalom ról énekel. És m ég hány m odern költő m űvében születik újjá m ind az idill, m ind 
az  elégia.

A K osztolányi-versekben többről van szó, m int látványokról vagy hangulatokról. A csend -  
a  léleké vagy a nyári délu táné -  az eső, a szél, a szoba m eghittsége vagy az u tca szomorúsága: 
ezek K osztolányinál m ind „kellem es” , sőt ünnepi -  m ásképpen: idilli helyzetek. M indehhez 
m ég valam ely elfogulatlan pátosz is já ru l: ném elyik verse úgy szárnyal, m in t a Szeptemberi 
áhítat „ünnep i m agasának” zászlódísze.

Ez a fajta líraiság uralkodik K osztolányi első pályaszakaszán -  s ettől szakad el a húszas 
évek prózaíró  K osztolányija. Elszakad, de nem  véglegesen, hanem  m áris előlegezve Esti K ornél 
m agata rtásá t: önmagától akarja önm agát távol ta rtan i. Április elseje cím ű novellájában a szek
rénybe zá rt fiú dobogó szívvel, rem egve lesi meg bará tjá t, aki azt hiszi, hogy egyedül van a 
szobában . Ilyen dobogó szívvel, s a novellában ábrázolthoz hasonló félelemmel szeretné meg
lesni a húszas évek prózaíró  K osztolányija is azt a világot, m elyben A szegény kisgyermek pana
szainak  költője mozog. Ez a kísérlet éppoly kegyetlen, m int a novellabeli. Szelídebb, de a tudat- 
hasadáshoz mégis közelálló vállalkozás lesz Esti K ornélé, az alteregóé, aki sztoikus életbölcses
séggel nyú jt vigasztalást a regényekben bem uta to tt szenvedésekért. De a lírikus K osztolányinak 
még erre a vigaszra sincs szüksége.

4 .

Nero, a véres költő és Édes Anna összetartoznak, m ivel m indkettő  a kortársi világról szól, tehát 
arró l a világról, m elyben K osztolányi a leginkább idegennek érzi m agát. Az előbbi kulcsregény 
m ódján , áttételesen szól erről a világról, az u tóbb i a közvetlen, realista ábrázolás módszerével. 
E bben  a két regényben az író nem  arró l szól, am i a legfontosabb, a legkedvesebb neki, nem 
a r ró l a világról, m elynek poézisét a  lelkében hordozza. M indkét regény inkább tagadása ennek 
a poézisnek -  m ég h a  m indkettőben  je len  van  is m ár az a sztoicizmus, mely az ado tt világgal 
szem ben a menekvés egyetlen lehetőségének látszik. Ez a sztoicizmus azonban hiányzik azokból 
a regényekből, melyek a gyerm ekkori világ tárgyias ábrázolását nyújtják. Az Édes Anna nagyon 
is m egérdem elt sikere, az itt ragyogóan m egoldott realista ábrázolási feladatok, s még az ellen- 
fo rradalm i korszakról nyú jto tt, villám fény erejével ható  jellem zés sem szoríthatja háttérbe  a 
Pacsirtát és az Aranysárkányt, m elyeknek m ondanivalója m élyebb és lényegesebb, akár a Nerónál, 
de m ég az Édes Annánál is. Szociális tem atikája m ia tt ez u tóbbi könnyebben h ívhatja fel m agára 
a figyelmet -  de azt sem szabad felednünk, hogy m aga az ábrázolás, s a bem utato tt osztályok 
képe igen sok szkepszist re jt m agában . K osztolányi valóban m egrendült együttérzéssel szól itt 
a kizsákm ányoltakról -  de Édes A nna jellem ében m egtaláljuk ugyanazt a visszariasztó, torz 
vonást, az t a felo ldhata tlan  és rem énytelenül m egközelíthetetlen idegenséget is, melyet M óricz 
a Barbárokban je len íte tt meg. K osztolányi a freudizm us segítségével közelíti meg ezt a torzulást, 
de ily m ódon csak annál em bertelenebbnek m utatja .

Igazi m űvei felé A rossz orvos (1921) vezet, és ez a m ű épp h ibái m ia tt tanulságos szám unkra. 
A „m indennap i tragéd iák”  tém akörét novelláiban sikeresebben közelíti meg, m int itt. A kisfiú 
halála  u tá n  elhúzódó cselekmény a d rám á t érezhetően lanyhítja , s az addig még találóan meg
rajzo lt p o rtréka t is összezilálja. A férj alakja a huzam os bem utatás során b izonytalanabbá 
válik, m in t am inő  a cselekmény első felében volt. A lélektani ábrázolás felduzzasztása elhom á
lyosítja az alapkérdést, s a  volt házaspár szenvedését, lelkiism eret-furdalásait végül is valószínűt
lennek m utatja . A zt sem tudjuk m ár elhinni az írónak, hogy a férfi és a nő lelkében ily m értékben 
rögződhetett rögeszmévé bűn tuda tuk . Pedig gazdaságosabb ábrázolással ez a novella sokat
m ondóvá v á lha to tt volna. A példázat igénye túlságosan szárazon érvényesül itt: az író még a
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környezetet sem kelti életre kellőképpen, illetve, am ikor ilyesmire törekszik (pl. István sétája 
a Rákóczi ú ton , vagy V ilm a szüleinek háza), az ilyen részletek betétekként hatnak , s inkább 
távolítanak az alapkérdéstől, sem m int kibontásához já ru ln án ak  hozzá.

Ami A rossz orvosban félresikerült, az a Pacsirtában rem ekm űként jelentkezik. A rossz orvos 
nem  tette lehetővé annak  a világnak bem utatását, mely legközelebb állt K osztolányihoz: 
abban  a novellában nem  nyílhato tt lehetőség a gyermekkor tárgyias bem utatására. A Pacsirta: 
a gyerm ekkorban m egism ert világ, az alföldi kisváros, m inden szörnyűségével és m eghitt
ségével, lá tha ta tlan  tragédiáival, melyeknek végzete alól senki sem szabadulhat. I t t  valóban 
sikerül rejtőző idegen m ódjára lesnie m eg m indazt, am inek ő m aga valam ikor oly boldog 
részese volt. Ezen a kulcslyukon á t félelm etesnek és rem énytelennek látszik az egykori tündér
kert. I t t  még a  sztoicizmus sem segít: ennek a végzetnek ítélete ellen nincs fellebbezés. Ami 
A rossz orvosban betétnek ha to tt -  a külső világ képe - ,  i t t  üdén és változatosan, megtévesztő 
derűben  és kedélyességben bontakozik ki. A szállodai étterem , a piactér, az üzletek, a lakások 
-  vagy m ég inkább a mellékalakok, ezek az annyi hum orral m egterem tett genre-figurák: még 
akkor sem terelik m ellékútra az írói alkotókedvet, am ikor látszólag alig van közük Pacsirtához. 
M ert m inél színesebb és változatosabb (a m aga tényszerű keretei között) a sárszegi élet, annál 
plasztikusabbá válik V ajkayék lá th a ta tlan  tragédiája. M inél inkább  belemélyed a részletekbe 
az író, annál közelebb kerül a lényeghez. A rossz orvosban a részletek a lényegnek m ondottak  
ellent. M agának a „rossz orvosnak” , G aspareknak alakja sem vált érzékelhetővé, pedig funk
ciója csaknem jelképes volt a cselekményben. A Pacsirta Cifra G ézája vagy K örnyey Bélája 
éppoly érzékletesen m egragadott jellem ek, m int Vajkayék: ez az érzékletesség avatja annyira  
hitelessé az egész m űvet, m elynek alapkérdése pedig nehezebben megfogható, m in t A rossz 
orvosé. Szabadka világa áll előttünk a regényben, A szegény kisgyermek panaszainak ellentéteként, 
s mégis h iánytalanul, em ezt kiegészítőn, a valóság új a rcu la tá t m utatva  meg. Ami a két á b rá 
zolásban közös: a  bem utatás sajátos bája. Élvezetes, nem  pedig leleplező bem utatás ez, ezért is 
szűrődhetik belé irónia. A valóságot nemcsak a leleplezés m u ta tha tja  be hitelesen, érzékletesen. 
A m iért a tragédia éghajlatát élvezettel m utatja  be az író: attó l még nem  hisszük el neki kevésbé 
m indazt, am it m agáról a tragédiáról mond.

Az Aranysárkány kisvárosi világa plasztikusabb még a Pacsirtáénál is -  de a tárgyiasulásnak itt 
egészen sajátos m ódja valósul meg. N em  is a gyerm ekvilágot látjuk itt, hanem  annak  félisteni 
hősét, Novák A ntal tan árt, akit a regény m aga is kissé a diákképzelet mítosza szerint form ál 
meg. A diákok szám ára N ovák A ntal nem  is földi lény, ruhadarab ja i, használati tárgyai, 
gesztusai és szavai fetisizálódnak. A regény ezt a látásm ódot úgy őrzi meg, hogy valam ennyi 
szereplőjének jelentőségét lefokozza N ovák A ntalé m ellett. A Pacsirta jellegzetes mellékalakjai 
hiányoznak az Aranysárkányból. A nnál élőbb lesz N ovák A ntal környezete: kertje, verandája, 
fizikai szertára. A diákok képzeletében élő legendához hasonló épül N ovák A ntal köré, a regény
ben is, a lélektan eszközeivel. Szóltunk m ár arról, hogy a tan ár tragédiájához hasonló sors 
nem  kerül m ár bem utatásra  K osztolányi későbbi írásaiban. Az Aranysárkányból hiányzik a 
sztoicizmus kiegyenlítő bölcsessége. De a költem ények és a novellák világával rokonná válik 
e tragédia: jeltelensége m iatt. Novák öngyilkosságának okát soha, senki sem érti meg, holott 
ennek okai nagyon is nyilvánvalóak. V agy ta lán  nem  akarják, nem  m erik m egérteni az okokat? 
A jeltelenség néha csak az értetlenség, a közöny vagy a gyávaság folyománya. A világnak 
nincs szüksége N ovák norm atív  erkölcsére, és őrá sincs szüksége, még ha becsüli is. Ekkor 
még azt hiszi Kosztolányi, hogy az egyes em ber sorsát, végzetét lehetetlen megközelíteni. 
Esti K ornél korszakában a szeretet, az együttérzés m ár h ida t épít a külön sorsok és végzetek 
között: Mogyoróssy Pali elm eháborodott ragaszkodása gazdagabbá teszi Estit: „G azdagabbnak  
érezte m agát, hogy p á r óráig tévedésből önzetlenül szerették.” Ironikus feloldás ez is -  de az 
Aranysárkányból hiányzik az irónia. N ovák A ntal helyzetéről nem  is a lélektani ábrázolás áru l el 
legtöbbet, hanem  a temetés leírása, ez a h írlap i beszám olónak beillő leírás, mely m inden rész
letet szám ba vesz, és a részletekből semm ire sem enged következtetni. Az, am it lá tha tunk  a 
másik em ber sorsából, nem  engedhet következtetnünk erre a sorsra. A regény h ibá tlan  fel
építését legfeljebb az „in trikus” epizódok bontják meg helyenként, a gyógyszertár hátsó helyi
ségében tanyázó bukott diákok „bűnszövetkezete” . K ülönös, hogy az igazi silányságot és 
gonoszságot ábrázolnia K osztolányinak sohasem sikerült. É letm űvében ez a regény közelíti 
meg leginkább azt az igényt, melyet klasszikusnak nevezhetünk. A Tengerszem és az Esti Kornél
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m ár teljességgel ehhez az igényhez igazodik. Az Aranysárkány stílusa szigorúbb és zártabb , 
m in t a későbbi alkotásoké. Ez a szigor sohasem válik szenvtelenné -  kem ény fegyelme egy
szersm ind elegáns is: ebben a regényben érezzük leginkább közelinek a versm ondat kötöttségét. 
Az Aranysárkány m ondatainak  num erusa tiszta és üde ritm ussal telíti az egész m űvet.

Az Aranysárkány K osztolányinak leginkább költői regénye. Ez a költőiség még fokozottan 
érvényesül az utolsó korszak novelláiban. Az az ars poetica, m elyet a  Tengerszem h irdet -  („E z
u tá n  én inkább  kis költő akarok lenni. N em  nagy. O lyan kicsiny m int ez a tengerszem. És olyan 
m ély .” ) -  ez a töm ör p rogram  most m ár természetes könnyűséggel valósul meg. A novellák 
többé nem  a líra i alkotások m ellett jönnek  létre, hanem  az alkotóm unkának középpontjába 
lépnek: a Hajnali részegség költészete m ár az Esti K ornél-ciklus kisugárzásának hat. Ezekben a 
novellákban a világ m egtelik könyörülettel, az élet nem  já ték  többé, hanem  talány: örömök és 
szörnyűségek szövedéke. A korai novellák m egszállottjai, holdkórosai, lelkibetegei helyébe most 
olyan szereplők lépnek, akiket nem  a stilizálás tesz érdekessé, hanem  a „m indennapok trag i
kum a” . Az utolsó novella-korszakot olyan líra  h a tja  át, mely az utolsó évek nagy verseit is 
m egkülönbözteti. M indvégig je len  m arad  m ég az irónia, de csak azért, hogy az írások erős 
érzelm i telítettségét ellensúlyozza, s létrehozhassa azt a harm óniát, fenntarthassa az írói m aga
ta rtás  am a bonyolultságát, mely a m ű légkörét néha a leg tarkább  elemekből terem ti meg.

Klasszikus m űvészet ez: K osztolányi utolsó novellái a bem uta to tt világ, a tárgyát átjáró  költői 
érzelem , a kifejezési szabatosság klasszikus teljességéhez ju to ttak  el. Az érzékenység önm agában 
nem  érték; felelősségérzettel és erőfeszítéssel párosulva azonban K osztolányinál a sokféleség, a 
változatosság, és a  m indezt egybefogó, erős, személyes jellegzetesség kútfejévé vált. M ég m űfordí
tásaiban  sem tud o tt áthasonulni: ezek is tu lajdon költői nyelvének ujjgyakorlataivá váltak. 
Egyform án szüksége volt a költem ényre, a regényre és a novellára, ahhoz, hogy líra és kisepika 
kölcsönösségében, élete végén, élete nagy ellentm ondását, kétfelé (a já ték , a talány, a p a ra 
doxon -  valam in t az igazság felé) húzó hajlam ait kiegyenlítse, összhangba foglalja.

Állásfoglalás
SZ A B Ó  G Y Ö R G Y

Megrozsdásodott stiluskritika
(Észrevételek egy nyelvészeti vitairathoz)

A Magyar Nyelvőr, a M agyar Tudom ányos 
A kadém ia N yelvm űvelő Bizottságának n e
gyedéves folyóirata, v itá t ind íto tt Fejes E ndre 
Rozsdatemető cím ű regényéről. (Kovalovszky 
Miklós: A Rozsdatemető stílusa avagy a stílus 
rozsdatemetője. 1964. 4. sz.) ö rvendetesnek  
tetsző és szinte egyedülálló kezdeményezés: 
nyelvészeti közlönyeinkben ez ideig nem hogy 
szándékosan polém iát kezdem ényező stilisz
tikai cikkek, de  m ég leíró je llegű stíluskritikai 
tanulm ányok is viszonylag ritkán  je lentek 
meg. M in tha  lényegében a II . Országos M agyar 
Nyelvészkongresszus ó ta eltelt tíz esztendő 
a la tt sem m ódosult volna ez az álláspont, am i 
szerint -  M argócsy József m egfogalm azásá

ban  -  „ a  stilisztikai vizsgálatok m ég foko
zo ttabban  elm életi vonatkozásaiban sem lehet
nek nyelvész feladatok. A stílusvizsgálathoz, 
a műelemzéshez ugyanis nem  elegendő a  
szűkebb vagy tágabb  értelem ben vett stilisz
tikai alapfogalm ak kiváló tudása -  a nyelv- 
tudom ány legjobb ism erete kíséretében. H a 
nem  nagyon alaposan kell ismerni az elem 
zendő író korát, életm űvét, a sorra került 
m ű helyét az író fejlődésében, kapcsolatait 
kora és elődei hasonló alkotásaival stb., stb. 
Azaz: m egannyi olyan m ozzanat ism eretére 
van szükség, am elyet a nyelvész -  m ár csak 
tudom ányának  eltérő jellege m ia tt is -  kevésbé 
vehet figyelem be.” (Általános nyelvészet, stilisz-
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ti ka, nyelvjárástörténet. A II . Orsz. M. Nyelvész- 
kongresszus előadásai, 1954. Bp., A kadém iai 
K iadó , 1956. 276. 1.) M ost viszont (ezzel a 
generális véleménnyel ellentétben) mégiscsak 
kibővülnének a „nyelvész feladatok” a stílus
vizsgálat, a műelemzés feladatával is?

Nem  lenne értelm e annak, hogy az iro d a l
m árok és a nyelvészek között jó  ideje folyó 
vitában bárm elyik felet elm arasztaljuk, és hogy 
itt mutassuk ki részletesen: ez a „nem  az 
én asztalom [’’-felkiáltással m induntalan  m eg
újuló vita elsősorban a m ai m agyar irodalom  
és kritika szám ára káros és hogy jelenleg is 
miként h á trá lta tja  hazánkban a stilisztikai 
kutatások kibontakozását. Ez a tém a önm agá
ban m egér egy külön vitát, s ta lán  valam elyik 
akadém iai folyóiratban előbb-utóbb hely is 
akad rá: m iham arább meg kell vizsgálnunk a 
műalkotások formai-nyelvi elemzésének köz
ismerten nehéz problém áit.

I.

M eg kell vizsgálnunk m ár csak azért is, 
m ert (úgy látszik) valahol a stilisztika tudo
m ányának alapvető kérdéseiben sem sikerült 
még közös megegyezésre ju tn i és m ert (m iután 
nálunk a stíluselmélet és a stílustörténet m űve
lését szinte teljesen elhanyagoljuk) m indenek
előtt a stíluskritika területén olyan vizsgálati 
módszerek élnek még m a is, melyek a korszerű 
elemzés követelményeinek m ár nem  felelnek 
meg. Gondolok itt elsősorban a rra  a m ajdnem  
általánosnak m ondható  gyakorlatra, mely 
nagyobb részben egy-egy nyelvi jelenség szö
vegbéli tartalm átó l és helyzetétől elvonat
koztatott, szenvtelen leírásával elégszik meg 
(tág teret hagyva ezzel értékítéleteiben a 
relativizm usnak), kisebb részben pedig kim e
rül bizonyos konzervatív stílus-modellek védel
m ében.

Kovalovszky Miklós fent em lített cikke 
pedig azért érdem el e cseppet sem derűs 
problem atikában m egkülönböztetett figyel
m et, m ert egyesíti e kétféle stíluskritikai 
gyakorlatot: m indent átvesz a hazai „regisztrá
ló” , „elvonatkoztató”  iskolától, am i abban  
-  m int módszer -  bárm iképpen is ellentm ond 
a funkcionális szemléletnek (a szövegössze
függésből k iragadott, ta rta lm átó l megfosztott 
és önm agában vizsgált, funkcionális értékétől 
kilúgozott nyelvi jelenségek „kicédulázására” 
gondolok) és ezt a lényegében segéd-tudo
m ányi m ódszert -  most m ár m agának a

m etódusnak ju tta tv án  sajátos feladatot -  sza
bálytalanul más funkcióval felruházva egy 
avitt stílus-eszmény szokatlanul indulatos 
védelm ére használja fel. M ár a cikk publicisz- 
tikus címe is je leztette  a Magyar Nyelvőr olvasói
nak, hogy ritka heves kifakadással lesz dolguk; 
a közlemény szövegében pedig meggyőződ
hettek arról is, hogy az a-funkcionális (statiszti
kai) m ódszerrel összehordott adatok lendületes 
csoportosítása nem  a rra  szolgál, hogy k im u
tassa: az ad o tt stílusban „m ilyen fokon és 
milyen nyelvi eszközökkel valósul m eg a ta r 
talom  és form a egysége” (ahogy az t F áb ián  
Pál — S zathm ári István  -  Terestyéni Ferenc: 
A magyar stilisztika vázlata cím ű egyetemi segéd
könyve [Bp. Tankönyvkiadó, 1958.] a 16. lapon 
az egyéni stílus vizsgálatának céljául m eg
jelöli); hanem  -  az eddig oly sok tekintetben 
konciliáns m agyar stilisztika gyakorlatától el
térően -  egyfajta, eleve m ércéül használt régeb
bi ideálhoz való elm arasztaló hasonlítgatásra 
használtatik  csupán. Kovalovszky Miklós ily 
m ódon m egterem tette azt a különös stílus
kritikai analízist, mely sem a nyelvtudom ány
nak, sem az irodalom tudom ánynak, sem a 
m agyar szépirodalom nak nem  használ és 
egyesegyedül a rra  jó , hogy vára tlan  élességgel 
világítson rá  a m agyar stíluskritika belső nehéz
ségeire.

M ilyen két alapelven nyugszik Kovalovszky 
M iklós elemzése? Cikkének ad a ttá ra  a je lleg 
zetesen fenom enológiai gyűjtés eredm énye: 
elsősorban a szókincset és a m ondatrészeket 
vizsgálja, de úgy, hogy a kicédulázás p illana
tában  a Rozsdatemető szerves szövegéből ki
em elt szavak és m ondatrészek elveszítik kap
csolatukat a ta rta lom m al; az analízis második 
fázisában azért v á lh a ttak  aztán  bárm inem ű 
spekulatív dem onstrációhoz alkalm asaknak. 
R áadásul m ár a legalsó réteg -  a szóhangulati 
effektusok -  v izsgálatánál feltám ad bennünk a  
gyanú a cédulázás objektivitását illetően is. 
N oha valam enny ien  elfogadjuk például azt a 
tételt, m iszerint „a  név hangalakjához ritkán  
kapcsolódik szorosan vett képzettartalom : az 
asszociációs szálak szinte a tu d a t a la tt szövőd
nek, s bizonyos h an g u la to t hoznak csak lé tre”  
és. hogy -  épp en  ezért -  az írói névadásra 
vonatkozóan „sz ilá rd  és általános kategóriák 
nem  állíthatók fel” (1. Kovalovszky Miklós: 
A z irodalmi névadás. B p. 1934. 45. 1.), K ova
lovszky Miklós mégis m egrója Fejes E ndrét, 
hogy a regénybeli szereplők nevei „való
színűtlenek, csináltak , különösen H ábetlerék, 
Csele Ju li, R eich K ató  és Seres Sándor reális
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szom szédságában: Kalauz István , Sápadt Béla, 
Híres István, Sima Laci stb. N em  tudjuk,
-  folytatja tovább -  mi volt velük  az író 
szándéka, m ert a beszélő nevek  som m ásan 
jellem ző, cím keszerű értékét sem nagyon fedez
hetjük fel bennük .” Aki n em  ism eri a regényt, 
vagy nem  emlékszik külön a Rozsdatemető 
név-özönére, az rögtön elfogad ja  ezt a kritikát, 
(hiszen nagy tekintélyű ku ta tó  m o n d ja  és nagy  
tekintélyű folyóiratban,) m ég akkor is, ha 
tud ja , hogy az írói n év ad ásra  vonatkozóan 
valóban nem  állíthatók  fel „szilárd  és általános 
kategóriák” , következésképp nem  egészen 
jogos a kifogás sem. Ám a szépíró szándékát
-  hogy bevezetőül ezt az egy esete t vegyük 
közelebbről szem ügyre -  könnyen m e g tu d 
h a tta  volna Kovalovszky M iklós, ha a d a t
gyűjtésében (és idézetében) nem  áll m e g  az 
ííA.-nél, hanem  legalább nagyjából be ta rtja  
az arányokat. T alá lom ra lapozgatva  a  könyv
ben egymás u tá n  írom  m agam  elé a neveket: 
vitéz Rózsás József, E ffenkam m er O ttó , 
N eruda N ándor, F ilátó  Jen ő , D itte ra  László 
és M argit, M andel Jenő , Z en tay  G yörgy, 
Szuha Miklós . . . m áris van  egy csokorral. 
Csak egyfajta különös szelekció a lap ján  lehe
te tt kiem elni e nevektől ra jzó  regényből éppen 
azt a látszólag „beszélő” négyet! Ilyen a rá 
nyokba állítva az tán  egyszeriben világos, hogy 
K alauz István  vagy Sim a Laci nevének sem 
mivel sincs több jelentése, m in t M andel 
Jenőnek  vagy N eruda N ándornak  ( tú l bizo
nyos hangu la ti effektuson: M andel T Ü K E R - 
tisztviselő, N erudának  gyógyszeráru üzem e 
van) és hogy Z entay  G yörgyöt (ha m á r  az 
irodalmi névadás finom ságainál ta rtunk) b izo
nyára  ugyanígy hangulatilag (és nem  konkrét 
jelentéssel) karak terizálja az ipszilon is; de m ég  
inkább  jellem zi az, hogy „E szter nevenap ján  
m ent föl először a H ábetler-családhoz. K osár 
piros rózsát, zongoraalbum ot és G eraldy 
verseit hozta el a lánynak .” (Fejes E ndre: 
Rozsdatemető. Bp. M agvető, 1962. 183. 1.) Nos, 
Kovalovszky Miklós vizsgálati m ódszerében
-  képletesen szólva -  éppen  ez a kosár piros 
rózsa, zongoraalbum és Geraldy-kötet veszik el: 
ezeket a  valóban lényeges megjegyzéseket (és 
m ondjuk a kosár szó vagy Geraldy nevének 
értékét itt, ebben az összefüggésben) észre 
kellett volna venni.

A stíluskritikai cikk valam ennyi ellenvetésé
vel így já ru n k : kifogásai csak addig  m eggon- 
dolkoztatóak, míg nem  nézzük m eg az em líte tt 
részeket a regény szövegében is. Legyen szó 
ak ár apró , akár jelentősebbnek látszó esetről:

az elm arasztalt idézeteket a szövegösszefüg
gésbe visszahelyezve m inden alkalom m al jó  
lelkiism erettel fel kell m entenünk az írót. 
Egyetlen példát az aprók közül: „fölösleges és 
stílustalan üzleti pontoskodás -  írja egy helyütt 
Kovalovszky Miklós, egy felsorolásban -  a 
kettő darab BMW-motorkerékpár (229)” -  és ha 
az em ber m egtalálja az idézetet a 220. lapon, 
azonnal rájön, hogy ez a „fölösleges és stílus
ta lan  üzleti pontoskodás” ugyanúgy Sápadt 
Béla jellem zésének funkcióját is ellátja (egyéb 
feladatoké m ellett), m int ahogy a rózsa, album  
és verseskötet te tte  Zentay esetében. V agy itt 
van Fejes E ndre regényének egyik sztereotip 
m ondata (Aztán csókoló ztak) , mely egyrészt 
m indig váratlanul-gyorsan nyesi el a szerelmi 
ismerkedések jeleneteit, másrészt konstrukció
já b a n  is (1. az aztán szó helyi értékét!) 
m ondja azt, am it refrénszerű felbukkanása 
á lta lában  közérthetően m egm agyaráz mind 
a H ábetler-lányok erkölcsi felelőtlenségére, 
m ind szerelmi kapcsolataik gyors kiüresedé
sére vonatkozólag. Kovalovszky Miklós azon
ban  „ötletszerű , mellékes bejelentésnek” értel
mezi ezeket a hangsúlyos részeket és m egrója a 
szerzőt, hogy sem ezek, „sem  egyéb érzelmi 
m egnyilvánulások és helyzetek sem ajzzák fel... 
nyelvi fan táz iá já t.” H ogyan lehetséges ez a 
(bocsánat a szóért, nem  sértő szándékkal 
írom  ide) stilisztikai érzéketlenség? Ú gy lehet
séges, hogy a vizsgálati m ódszer rozsdás és 
nem  a Rozsdatemető stílusa. M ert Kovalovszky 
Miklós m aga vallja be: „N em  tehetek róla, 
[a regény] olvasásakor, főként ha önmagukban 
nézem az egyes mondatokat, a régi füzetes regé
nyek vagy a szakm ánybán fordított ponyva
kötetek »stílusa« ju t  eszem be.” (Kiemelés 
tőlem . Sz. Gy.)

D e hiszen ezzel a m ódszerrel bárm it be 
lehet bizonyítani! H a  önmagukban nézem a 
mondatokat, el kell m arasztalnom  G oncsarovot, 
m ert nem  elég, hogy O blom ov sokat fekszik, 
de még G oncsarovnak sincs elegendő „nyelvi 
fan táziá ja” ennek leírásához: „ O tt heveré- 
szett ágyán . . .”  (5. 1.); „Ilyics Illés nem
azért fe k ü d t. . .” (6. 1.); „M ég egy félóráig 
f e k ü d t . . . Fekvés közben . . .” (8. 1.); „H a  rá 
tetszik feküdni . . .” (10. 1.) -  így megy ez, 
megfelelő m onotóniával. (Szerelemhegyi E r
vin fordítása. Bp. G ábor Á ron K . é. n.) És lám , 
H em ingw ay öreg halásza is egyhangú, sűrű 
gépiességgel, ha úgy tetszik, fantáziátlanul ismé
telgeti, hogy: „Bárcsak itt volna velem a 
gyerek” (43. 1.); „Bárcsak itt volna velem a 
gyerek” (48. 1.); „Bárcsak itt volna velem a
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gyerek”  (49. 1.); „Bárcsak itt volna velem a 
gyerek, m eg egy kis só is kellene” (54. 1.); 
„ H a  it t  volna velem a gyerek . . .” (60. 1.); 
stb. (Ford. O ttlik  Géza. Bp. Űj M agyar K . 
1956.) Mégsem kérdezzük meg az írótól, 
vájjon „e  szürke form ulákon kívül nem  lett 
volna más, eredetibb, közvetlenebb és íróibb, 
képzeletünket is felröppentő m ódon” érzékel
te thető  m indez? Az efféle dokum entáció csak 
arra  jó , hogy m ondjuk a Rozsdatemetőből egybe- 
gyűjtsük a könny szó előfordulásait, hogy aztán  
leírhassunk -  a stílus funkcióját egyszerűen 
mellőzve -  ilyen m ondatokat: „M in t lá tjuk, a 
regényben gyakori a sírás, hiszen a H áb e tle r 
családban sok a nő [?]. Az író azonban h iáb a  
törekszik változatosságra a könnyes je lene
tekben: tolla, m int a kopott tű  a lemezen [?], 
m indig visszacsúszik a sokszor lejátszott for
dulatokhoz . . .”

Aki a Magyar Nyelvőr á lta lam  kifogásolt 
cikkét nem  ismeri, bizonyára azt gondolja, 
olyan evidens stíluskritikai alapelvek m ellett 
érvelek, melyeket Kovalovszky Miklós sem 
hagyhato tt figyelmen kívül; pedig korántsem  
a legsúlyosabb „félrehallásait” idéztem . De hát 
valam ilyen ok m iatt -  sajnos -  ezek az evidens 
alapelvek is m ellőztettek a m agyar író regé
nyének elemzésekor, m elyre ráolvassa szerzőnk 
azt is, hogy „vérszegény és sablonos” röp- 
jellemzései „nem  tudják igazán plasztikusan 
lá tta tn i” a szereplőket és ezért „legtöbbjük 
csak egysíkú papírfigura m arad , hiányzik 
belőlük az életszerűség dim enziója, az egyéni
ség megelevenítő árnyaltsága” . Soha fu rább , 
ellentm ondásosabb stíluskritikai cikket! M ert 
ha ez így van, hogyan tud  -  m égpedig a 
regény nyom án -  mégis olyan plasztikus je l
lemzéseket adni Kovalovszky M iklós „a  józan  
kispolgári tisztesség szólam ait hangoztató , 
tudákos és fontoskodó” idősb H ábetler Ján o s
ról, „az ősanyák állati védő- és összetartó 
ösztönét s a paraszti hisztériát meleg em ber
séggel és természetes őszinteséggel vegyítő” 
Pék M áriáról, „ a  szoba-konyhás, ú ri kony
háról jóllakó, prim itív, anim ális létbiztonság 
posványából m enekülni vágyó, de célt és u ta t 
nem  lelő, egy helyben toporzékoló tehetetlen  
lázadó és m eddő fo rradalm ár” H ábetler 
Jan iró l és „a  lelkesen és naivul jóhiszem ű, de 
becsületes, naiv  h ité t rá rag ad t szólam okban 
valló és élő” Sebes Sándorról? H a  a  Magyar 
Nyelvőr eme cikkének stíluskritikai elemzése 
lenne a feladatom , feltétlenül szólnom kellene 
Kovalovszky Miklós fenti jellem zéseinek zsú
foltságáról: látszik, hogy gazdagon tud ja  szí

nezni az egyes figurákat és éppen nem  attól 
fél, hogy az alakok „körü ljárhata tlanok” 
(ahogy a regény egyik ellenzője vélekedett), 

h a n e m  attó l ta rt, hogy egy-egy m ondatba 
képtelen  lesz belegyömöszölni m inden karak- 
terisztikum ot, annyi van nekik. M árm ost: 
hogyan lehetséges, hogy  a cikk szerzője ilyen 
jó l és a valóságnak  megfelelően tudja jellem ezni 
a Rozsdatemető hőseit, ha azokat Fejes E ndre 
rosszul írja  le, sablonosán jellem zi, tévesen 
m ozgatja, „alak ja inak  belső v ilágát” nem  
tárja  föl? Egyazon dolgozaton belül ellent
m ond egyik rész a m ásiknak: melyiknek
higgyek tehát?  M in d u n ta lan  az az érzésem, 
hogy a cikk író jának  nem  lenne a regénnyel 
semmi baja, ha nem  ilyen lenne a szerkezete 
és a stílusa; de nem  olyan önellentm ondó 
óhajt m elenget ezzel m agában , m in tha  azt 
akarná , hogy fából készítsen valaki vaskarikát? 
K ovalovszky M  iklós m aga is érzi ezt az 
ellentm ondást és azt az illogikus végpontot, 
ahová kerü lt; s m ert a regény ta r ta lm á t el 
tud ja  fogadni, form áját viszont ízlésbeli okok 
m iatt nem , m egpróbálja h á t azzal kivágni 
m agát, hogy elválasztaná a tartalmat a formától. 
T öbb  helyen hangsúlyozza tehát -  s ez szinte 
egyedülálló állítás a  m agyar stilisztika tö rté
netében! -  hogy ,,a  Rozsdatem ető sikere 
stílusa ellenére következett be, és hogy a kritika 
a regény művészi értékét a tém a bátorságának 
ítélte m eg” ; hogy „ a  regény és a színdarab  
sikerét és ha tásá t elsősorban m aga a  tém a 
m agyarázza m eg” ; s végezetül ú jra  megis
m étli: a siker a könyv „stílusa ellenére követ
kezett be” . (Kiemelések nem  tőlem. Sz. Gy.) 
Egyetlen kérdést kell dolgozatával kapcsolat
ban  m egválaszolnunk tehát: m iért vállalja 
Kovalovszky M iklós m ég a form alizm us 
veszélyét is és m iért ta rtja  szükségesnek, hogy 
egy műalkotás esetében a ta rta lm a t elválassza 
a form ától?

II .

H a  a Rozsdatemető szokatlanul nagy sikere 
kizárólag (és a stílus ellenére) a tém a báto rságá
nak és újszerűségének köszönhető, akkor e 
könyv esetében nyilvánvalóan irodalmon kívüli 
tényezőkkel (a cikk szerint: „politikával”  és 
„ero tikával” ) van  dolgunk és nem  művésziek
kel; hiszen m inden valam irevaló műalkotásban 
e lválaszthata tlanu l egybefonódik a ta rta lom  és 
a forma. M égpedig olyan dialektikus kapcsolat
ban, mely lehetetlenné teszi, hogy ezt a köl
csönvisz onyt -  legalábbis a tudom ánytalanság
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veszélye nélkül -  akárcsak egy p illan a tra  is 
m egbontsuk. H a  úgy tetszik, akár a téma 
„újszerűségéhez és bátorságához” tartozik pél
d áu l a „hábetle rizm us” jelenségének felde
rítése, kórképének analízise és az a történelm i 
felelősségű ítélet is, am it Fejes E ndre a 
szocialista társadalom  nevében  róla megfo
galm az- De ezzel az egyszerű m egállapítással 
nem  m ondtunk-e el valam i lényegeset a 
könyv tartalmáról is? A regény olyan családot 
m u ta t be nekünk, m elyet sajátságos életfel
fogás és -  ezzel együtt -  életform a jellem ez: 
benne, prim i tív fokon, egy bukott rend  ideo
lógiája tükröződik. Ez a gondolati- és érzelmi 
rendszer egyébként ko rán tsem  rokonszenves 
beállításban kerül elénk, kétségbevonhatatlan , 
hogy egyfajta életfelfogás megsem m isítő b írá
la tá t az író egy másik ideológia ta la já ró l végzi 
el. Végső soron az em beri élet értelm éről, cél
já ró l, a boldogság nagy kérdéseiről folyik itt a 
vita kétféle eszménykép között; e ta rta lm i 
kérdésekről szólva viszont nem  beszélünk-e 
egyúttal formai-akról is? A regényíró véle
m énye, állásfoglalása nem  úgy jelentkezik a 
ta rta lom ban , hogy -  m ondjuk -  ilyen term é
szetű deklarációk, elvi okfejtések, vagy akár 
személyes töprengések következnek benne e 
tém áról egymás u tán : a sokféleképpen érte l
m ezett és tú lm agyarázo tt m o ttó t kivéve sem
miféle direkt kritikai kijelentés sem hangzik el. 
Ú gy is m ondhatnánk , hogy a regényben nincs 
egyetlen nem-irodalmi megjegyzés sem, például 
a  lesújtó és védhetetlen  b írá la to t illetően: 
az író véleménye, állásfoglalása, ideológiája 
abból derü l ki, amit és ahogyan leír, m egjelenít, 
életre kelt előttünk.

H ábetlerék  a tárgyak  és ünnepek fetisizmu- 
sában , a hivatalos elnevezések és rangok 
bűvöletében élnek, mely a „tekintetes, nagy
ságos, méltóságos, kegyelm es” nyom atú  üzleti 
borítékok osztály tá rsada lm ában  idegződött 
beléjük; de beszélhetnénk-e erről a fetisizmus- 
ról és bűvöletről, ha nem  em legetnék például a 
regényben, szinte vallásos tisztelettel, „T a u - 

b inger főesperes ezredes a sz ta lá t” ? H ábetlerék  
a társadalm i m ére tekben  való gondolkodás és 
felelősség-tudat helyett szűk, családi, m ár-m ár 
vegetatív érdekekre leszűkített mozgás- és 
ism eretkörben töltik éveiket, gépiesen elfo
gadják, átveszik és őrzik ezt az életform át és 
ideált m ég az új tá rsada lom m al aszinkronban 
is; ám  egyáltalán  el tudnánk-e m ondani ezt 
róluk, ha történetükben  (sztereotip m onda
tokkal!) nem  ism étlődnének a rán to tt halas, 
túrós csúszás „ lakom ák” ? A sűrűn visszatérő

szürke m otívum ok, melyek természetesen a 
nekik megfelelő nyelvi form ákban realizálód
nak, csak ab b an  keltenek bosszúságot, felhá
borodást vagy unalm at, aki képtelen észre
venni, hogy ezek nélkül egyszerűen nem  is 
tudha tnánk  meg sem m it a „hábetlerizm usró l” 
és hogy m indaz, am i „gépies, száraz ismétlő
désnek” , „pontoskodásnak” hat, ugyanúgy 
lényegi funkciót teljesít, m in t ahogy ugyanilyen 
feladatuk  van a „helypazarló és szófecsérlő 
kitérőknek” is. H ábetlerék, életfelfogásukból 
következően, össze kell hogy keverjék a lénye
gest a lényegtelennel, világnézetük m iatt nem  
ju th a tn a k  a valóságos megismerésig; tö rté
nelem -szem léletük is ezért m arad  groteszk. 
Jó l felépített szisztéma segíti őket ebben. 
A két háború  közötti m agyar társadalom  
tragikom ikus, a  lényeget elfedő és megszépítő 
„m itológiájának” kialakulásához a Friss Újság 
épp úgy hozzátartozott, m in t a Ludovika 
A kadém ia m úzeum a és a hadnagyavatás 
szertartása vagy vitéz Rózsás Ferenc alezredes 
Vagyunk még . . . kezdetű költeménye. Ennek a 
„m itológiának” a következm ényeként képte
lenek H ábetlerék  is felismerni annak  a világ
nak em bertelen ellentm ondásait, s -  annyi 
százezer társukhoz hasonlóan -  ezért nem 
sejtik a második világháború katasztrófájának 
m éreteit. Sőt, ennek van  nagy szerepe abban  
is, hogy a felszabadulást követően elkövetik a 
m ásodik, bukásukat parancsoló vétséget is, 
am ikor képtelenek kim ozdulni korábban  ki
alaku lt koordináta-rendszerükből. Fejes Endre 
ennek a történelm i ham is tuda tnak  és a való
ságos történelem nek a konfrontálásával ritka 
b rav ú rt ha jt végre; és jogosan szám ít az olvasó 
tevékeny közrem űködésére is. É ppen  a form a 
nem  engedte meg, hogy e struk tú rá tó l idegen 
m agyarázatokkal és kitérőkkel „kívülről” , a 
műélvező helyett vezesse le az t a feszültséget, 
mely a H ábetlerék  és a m ai olvasó történelem - 
szemlélete között (e konfrontálás nyom án) 
kialakult. A Rozsdatemető többek között ezért 
nem  elandalító , „érdek nélkül szép” , mákonyos 
írás, am iben egy-egy cikornyának, „gyönyö
rű ” jelzőnek vagy szép lejtésű m ondatnak 
külön élvezeti értéke van, hanem  társadalm ilag 
aktivizáló, ellen-szérum ot kiváltó m űalkotás, 
mely nem  veszi le olvasója válláról a gondol
kodás, az értelm i és érzelm i állásfoglalás ter
hét. Ezzel kerüli el a  szenvtelen dem onstrálás 
és az illúziók tovább-éltetésének veszélyét is; 
vagyis olyan jellegzetes esztétikai viszonyt hoz 
lé tre -  a m ű segítségével -  a világ és a m ű 
élvezője között, am i a valóság tevékeny meg
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ismerésére, helyes megítélésére késztet, tehát 
a birtokbavételre serkent. H a van valam i, 
am inek segítségével a mai polgári és szocialista 
irodalom  közötti választó-vonalat m eghúz
hatjuk , akkor éppen ez a jellegzetesség az; és a 
Rozsdatemető stílusa m indennek csak akkor 
m ondana ellent, ha a m aga szerepét nem  
ennek a funkciónak rendelné alá. A stílus
problém a lényege nem  az, hogy vajon a rozs
datemető szóösszetétel nyelvtanilag helyes-e 
vagy sem, hanem  az, hogy a regény stílusa ezt 
a szocialista irodalom ra jellem ző funkciót 
segíti-e vagy sem? És hogy vajon az akcióban- 
ábrázolás, a szóhasználatig egységes és a kör
nyezetrajz feladatát ellátó tárgyszerűség és a 
tényközlő krónikái ,,szenvtelenség” -  am elynek 
egyenes következménye a ritka és szokványos 
je lző  használat, a m onoton m ondat-képlet, az 
„objektív” leíró stílus m inden m om entum a 
-  az egyetlen lehetséges kifejezési form a-e 
H ábetlerék történetéhez? V alóban  nem  tud ja  
így „m űködésre tüzelni az olvasó képzeletét?” 
E kérdéseket megválaszolta az idő, s akár
milyen hosszú, akárm ilyen részletes elemzés, 
mely a funkcionális stilisztika segítségével vizs
gálja meg a regényt, ugyanerre  a m egállapí
tásra ju t. Kovalovszky Miklós szerint a Rozsda- 
temetőben mégis csak „néhány  ritka, egyéni, 
valóban írói jelző, kifejezés, m onda t” sejteti a 
regényben az írót; annak örülne, ha „Fejest 
legalább gondolkodóba ejtenék” kifogásai, 
melyek -  m int lá ttuk  -  nem  lényegiek és nem  
tudják elválasztani ebben az esetben sem a 
ta rta lm at a form ától; hanem  tulajdonképpen 
olyan ellenvetések, melyek egy m inden torzí
tásra alkalm at adó sajátos a-funkcionális szem 
léletű dokum entáción nyugszanak. A szokat
lanul indulatos tám adást egyesegyedül a köz
lemény végső tanácsa m agyarázza meg: 
stilisztánk azt szeretné, ha az író (aki a fentiek 
szerint a Rozsdatem etőben tulajdonképpen 
nem  is volt író) „e  különös, ,ú jszerű’ kísérlet 
u tán , mérlegelve és megfontolva a tanulságo
kat, visszatalálna a novellák egyénibb, költő- 
ibb, színesebb hangjához, hagyom ányos, de 
művészi eszközeihez.”

Az egyéni, a szuggesztív, a képzeletet „ tüzelő” 
stílus számonkérése, a költőiség állítólagos 
hiányának felhánytorgatása, a ritka és az írói 
fogalmak összekapcsolása, valam int a hagyo
mányos, de művészi form ula m ár kirajzolhatja 
azt a stílus-ideált, am i m egakadályozta K ova
lovszky Miklóst a regény elismerésében. Fejes 
Endre h ibája helyett nem  inkább annak  a 
kritikusnak a hibájáról van tehát szó, aki a

m aga stílus-koncepciójában nem  talál helyet 
az olyanféle írásm űnek, m int am ilyen például 
a Rozsdatemető? Hogy a m agyar stíluskutatás 
kiemelkedő tekintélyű művelője olyasmit ért 
stíluson, am i a próza legújabb eredm ényeit 
m ár nem  képes észlelni? M indez -  sajnos -  
nem  egyszerűen egyetlen kutató  m agán- 
vélem ényének ügye m ár és nemcsak Fejes 
E nd ré t érinti a m ai m agyar irodalom ból, 
hiszen nyilvánvaló: a több jeles stilisztánk 
tanulm ányaiból kikövetkeztethető stílus-ideá
lok és egy nálunk  lenézett, vagy figyelemre 
alig  m éltato tt m odern stílus-modell, a „m oza
ikszerkezet” , a „gyors, filmszerű vágásokkal 
élő, vázlatos előadásm ód” vitája ez tu lajdon
képpen.

I I I .

Aki a m agyar stíluskritika legújabb  m űveit 
elolvassa, m ind ha tározo ttabban  fogja látni, 
hogy ezekben egy olyan stílus-eszmény él 
konokul tovább, m elyet az irodalom  fejlődésé
nek oldaláról tekintve bízvást elavultnak 
m ondhatunk. N éhány nyelvész, így m indenek
előtt Dem e László, m ár több m int egy évtizede 
felismerte ennek a régi hagyom ányú, gyökerei
ben még m últ századi m odellnek a veszélyeit, 
legalábbis am i a „népi rom an tikát” illeti (1. 
A nyelvjárási alakok irodalmi használatának 
határai. M agyar N yelvőr, 1951) és éppen 
Fejes E ndre regényével kapcsolatosan küzd is 
egyfajta korszerűbb stíluseszm ényért (Egyéni 
-  vagy tárgyszerű nyelven? Ú j írás , 1964^ ; 
gyakorlatilag azonban az álta la  képviselt 
„iskola” még m a is kisebbségben van  a hagyo
mányossal szemben. Term észetes és érthető, 
hogy egy-egy szaktudom ány néhány fázissal 
lem arad  annak  vizsgálatától, am i tu la jdon
képpeni tárgya és hogy m ondjuk a századelő 
irodalm i stílusának kuta tása (a kitűnő T . 
Lovas Rózsa m unkássága nyom án például) 
sokkal több eredm ényt tu d  felm utatni, m in t a 
je lené vagy a legközelebbi m últé; de az m ár 
nem  természetes és érthető, hogy a lehetőségek
hez képest is ritka stíluskritikai vizsgálat irá 
nyát és módszerét tekintve lassan fejlődik, 
nem  eléggé érzékeny az ú jab b  jelenségek 
analízisére és hogy ennek nyom án felm erül 
benne a konzervatív formalizm us veszélye is. 
Ennek oka, hogy a stilisztika jo b b á ra  beéri a 
leíró adatgyűjtéssel, alig bocsátkozik álta láno
sabb értékelésbe és szívesen vizsgálja a nyelvi 
eszközöket, stiláris form ákat a szövegben el
foglalt helyzetüktől függetlenül. R áadásul még
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ezzel az a-funkcionális v izsgálati m ódszerrel 
is csökönyösen azoknak a területeknek nyelvi 
figyelmezését folytatják, melyek pedig idő 
közben lényegesen veszítettek jelentőségükből. 
„A  nem zeti nyelv fejlődésének m ai szakaszá
ban  -  írja  a ko rábban  m ár idézett stilisztikai 
kézikönyv -  a stilisztikai ku ta tást főképpen az 
érdekli, hogy a tájnyelvi elemek -  elsősorban 
a tájszók -  m ilyen stiláris célzattal és milyen 
m értékben  használhatók az irodalm i nyelvben, 
annak  is elsősorban a  szépirodalm i stílusában” 
(40. 1.), Lőrincze Lajos vélem énye szerint 

pedig „köz- és irodalm i nyelvünk szókincsének 
igen bővizű forrása volt a  m ú ltban  és az 
m anapság is a tájnyelv, a nyelvjárások szó
any ag a .” (A magyar szókészlet kérdései. M agyar 
nyelvhelyesség. Bp. 1957. 63. 1.) U gyanakkor 
v iszont az figyelhető m eg, hogy a  m agyar 
iro d a lo m b an  legalább  a harm incas évektől 
kezdve csökkenni látszik a tájnyelv befolyása és 
néhány  szélsőséges esettől (m int T im ár M áté 
stílusa) eltekintve a népies stílus-eszmény 
(hazánk gazdasági-társadalm i átalakulását 
követve) m a roham osan veszít hatásából. 
G áld i László a  15 fiatal költő 105 verse cím ű 
antológiáról ezért á llap ítha tja  m eg helyesen, 
hogy benne „az  igazi tájszó m ár p á rjá t r it
k ítja” . (A legújabb magyar költészet stílusproblé
mái. Stilisztikai tanulm ányok. Bp. G ondolat, 
1961. 178. 1.) A tényt ki-ki a m aga stílus
eszménye szerint kom m entálhatja , ettől azon
b an  a tény m ég tény m arad  s A magyar stilisz
tika vázlata (úgy is m in t Egyetem i M agyar 
Nyelvészeti Füzet) h iába  idézi a hangutánzó  
tájszók „finom  ízlésű”  használa tára  N yírő 
József Kopjafák cím ű regényének m on d a ta it 
1958-ban (43. 1.), a  m ai m agyar széppróza 
stílusa elsősorban mégsem a tájnyelv bővizű 
forrásából táplálkozik m ár.

H asonlóképpen visszaszorulni látszik a m á
sik -  nálunk  idealizált -  stílus-eszmény, a 
nom inális stílus hatása is. A m ondatrészek 
közül pedig m in tha  m ár nem  lenne a jelzőnek 
olyan m egkülönböztetett rang ja , m int koráb
b an ; különösen nem  pedig festői funkcióban. 
A többször idézett m agyar stilisztikai kézi
könyv ugyan festői vagy [ !]  költői jelző  cím  
a la tt (247. 1.) h iába dicséri ezt a típusú  jelzőt 
azért, m ert „ez nem  szűkíti le a  je lze tt szó 
értelm ét, hanem  az a célja, hogy a  kifejezést 
szemléletessé, hangulatossá, széppé, hatásossá 
tegye” , a festőiség külsődleges (sokszor je lző
halm ozásban vagy keresett jelzők alkalm azá
sában  m egnyilatkozó) keresése helyett azon
ban  -  nolens-volens -  mégis a József A ttila-i

vagy Nagy Lajos-i modell erősödik az im p
resszionistával szemben. Ezt nem  észrevenni 
csak úgy lehetséges, hogy a m agyar stíluskuta
tás m űvelői közül a nem  népies orientációjúak 
e felé a jelzőcentrikus, néha pepecselgető vagy 
eredetieskedő -  m a m ár másodlagossá vissza
szorult -  irányzatra  figyelnek csupán, hiszen 
a „költőiség” - ,  m elyet az eredeti jelzőkben 
keresnek -  it t  ugyanúgy fellelhető, m int a 
tájszavakat alkalm azó irányzatban . „Lehet, 
hogy T akátsnak  nem  m indegyik jelzője egé
szen találó, lehet, hogy az újszerűség keresése 
őt, a balatoni berkek idillikus költőjét olykor 
stilisztikai téren  is ingoványos ta lajra  csábít
ja  . .  . -  írja G áld i László Takáts G yuláról 
Költői nyelvünk legújabb gazdagodása cím ű 
tanu lm ányában  (M agyar Nyelvőr, 1956. 320. 
1.) - ,  de az bizonyos, hogy sokfelé tekintő, 
élénk nyelvi fan táziára  valló je lzőhasználata 
ú jabb  költői nyelvünknek s éppen a Takátsé- 
nak  egyik sajátos jelensége.” I t t  ta lán  ne az 
álta lunk  is nagyrabecsült T akáts G yula költé
szetének értékeire térjünk ki, hanem  arra  a 
szóhasználatra figyeljünk, mely az „újszerű
séget” az „élénk nyelvi fan táziára  valló 
je lzőhasználatta l”  kapcsolja össze, akár a 
stilisztikai -  m ár sokat em legetett -  egyetemi 
segédkönyv (248. 1.), akár Kovalovszky
Miklós. H a  m indehhez még hozzávesszük, 
hogy a  Magyar Nyelvőr megtisztelő figyelemmel 
kíséri H ernád i G yula stílusát (am i önm agában 
term észetesen örvendetes, de nem  abban  az 
összefüggésben, ahogy és am iért eszményíti), 
akkor elm ondhatjuk, hogy m egtaláltuk a 
népies m ellett a m ai m agyar stíluskritika 
á lta lában  helyeselt másik stílus-eszményét is. 
N oha H erczeg G yula például A képlátás néhány 
kérdése mai prózánkban cím ű tanu lm ányában  
-  M esterházi Lajossal vitázva -  m inden 
kritikai megjegyzés nélkül, de észreveszi, hogy 
H ernád i G yula „stílusa m ár nem  is ábrázol, 
annyira  elszakad a valóságtól, hanem  csupán 
díszít” (M agyar Nyelvőr, 1960. 463. 1.); 
K ovács Ferenc m ár a  „H ernádi-m űhely  ’ 
legszebb eredményeiről beszélve a m agyar próza
író m etaforáinak stílusértékét abban  találja 
meg, hogy ezek „ism eretlenek, váratlanok” ; 
és egyfajta, ta rta lm i szemlélettől független 
poétizmus a lap ján  példaszerűnek sorol elő 
néhány olyan képet, am it -  „h a  nem  mélye- 
dünk el a gondolkodásban” -  ta lán  meg sem 
értünk. (Például: „A  légvédelm i ágyúk ezüst 
függönyt húztak, és a bom bák hangja olyan 
volt, m in t égő fekete lám pák” .) A Hernádi 
Gyula metaforáiról cím ű cikk -  ugyanabban  a
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folyóiratban, mely oly lendületesen tám adja 
Fejes E ndrét -  a „kem ény, m arkáns stílust” 
ta rtja  írónkra jellem zőnek és harciasán kije
lenti, hogy „ a  kísérletező H ernád i G yula 
mellé állunk” . (M agyar Nyelvőr, 1962.
60-66.1.) A m ai m agyar írókat védő buzgalom  
ugyancsak dicséretes; de vajon m iért nem  
érvényesült Fejes Endre esetében is? M iért, 
hogy a tagolt egyszerű mondat stiláris értékének 
példatárában  a m agyar stilisztika egyetemi 
segédkönyve T orm ay Cecilt -  m in t nyelv
művészt -  befogadhatja (264. 1.), de ugyanez 
a m agyar stilisztika a tagolt egyszerű m ondat
tal kapcsolatban is figyelemre m éltó Rozsda- 
temetőt folyóiratában (vitacikkben, az igaz!) 
teleszórhatja ilyen jelzőkkel: torzító, mesterkélt, 
zavaró, vegyes, felemás, megokolatlan, ötletszerű, 
terjengős, suta, helypazarló, szófecsérlő, bosszantó, 
humoros, gépies, száraz, szürke, nyers, szervetlen, 
sablonos, fegyelmezetlen, paródiára ingerlő, vér
szegény, vázlatos, valószínűtlen, csinált, egyhangú, 
illúziórontó, szenvtelen, színtelen, tompa, jellegtelen, 
megjelenítő erő nélküli, vértelen, jegyzőkönyv- 
szárazságú, leghétköznapibb, sietős, fantáziátlan és 
prózai, gyenge, mesterkélt, mulatságosan modoros, 
kényelmesen felszínes, monoton, kényelmes, igény
telen, sablonos káderjellemzéshez hasonló, mely tele 
van a kommerszregényekre emlékeztető közhelyekkel ?

Elfogadni nem  tudom , de m egérteni igen, 
hogy a stíluskutatásunkban m a idealizált 
stílus-eszmények körébe a Rozsdatemető stílus- 
modellje nem  fér bele.

A kérdés nyilvánvalóan összefügg a stilisz
tikai értékről vagy -  M artinkó A ndrás szavá
val -  a stilisztikámról vallo tt felfogásunk külön
bözőségével. Ezen a ponton pedig az esztétika 
területére érünk: annak  felvetéséig, hogy vajon 
az egym ásnak látszólagosan ellentm ondó né
pies-rom antikus és impresszionista-szecessziós 
modellek nem  ugyanazon művészet-felfogás, 
a jellegzetesen polgári esztétikai nézetek sze
rencsétlenül tovább élő stilisztikai megfelelői-e? 
És hogy vajon nem  azért képtelen-e a  m agyar 
stíluskritikusok többsége -  tisztelet a  kivétel
nek! -  m it kezdeni a nem dekoratív, tárgyszerű
ségében egyéni, szuggesztív és a képzeletet is 
„m űködésre tüzelő”  stílussal, m ert energiáit

még m indig az a szorgos igyekezet köti le, 
hogy régi no rm áit valam ilyen m ódon m eg
tartsa, ahelyett, hogy dinam ikusan megkísérel
né az új jelenségek újszerű vizsgálatát? Igen 
hasznos lenne, ha ezekkel a kérdésekkel -  kel
lem etlen hátsó gondolatok és gyanúsítga- 
tások nélkül -  szem benéznénk. Kovalovszky 
Miklós közlem ényében ugyanis van  egy olyan 
m egállapítás, mely az irodalom történetből 
több évtizede ism ert, álm arxista kispolgári 
irodalom szem lélet egyik jellegzetes „érvére” 
rím el. „A  m ozaikszerkezetnek, a gyors, film
szerű vágásokkal élő, vázlatos (?) előadás
m ódnak -  m ondja a Magyar Nyelvőr cikke — 
szinte kényszerű tartozéka a  táv irat- vagy in 
kább jegyzőkönyvstílus. A zsugorított, szinte 
kivonattá zanzásított regényform a velejárója 
a szereplők rajzának  sablonos káderjellem zés
hez hasonló, kezdetleges vázlatossága is . . .” 
N em  lényegében (sőt, m ár-m ár szinte szó sze
rin t) ugyanez a  vád  érte -  egyfajta sajátos 
„nagyrealista”  koncepció a lap ján  -  például 
Bertolt Brechtet, az egész ún. „m ontázs-tech
n iká t” és a m agyar irodalom ban -  többek 
között -  N agy Lajost? Kovalovszky M iklós 
azért kerül cikkében közös nevezőre a  Rozsda- 
temető egyéb ellenzőivel (és azért nem  érti meg 
a regényt), m ert elméleti platform ja közös 
velük. De elavult esztétikai platform  ez ! 
M indig a gyakorlatban derü l ki aztán , hogy 
nem csak elavult, hanem  fejlődést gátló is^ 
je len  esetben akkor, am ikor a sokszínű, válto
zatos és m ind inkább  nem zetközi érdeklődést 
kiváltó m agyar szocialista p rózairodalm at (és 
benne az egyik legsikerültebb m űalkotást) 
vissza akarja  tanácsolni (és néha, bántó  ki
oktatásával, parancsolni is) egy korábbi, m a 
m ár szerencsésen m eghaladott pozícióba; oda, 
ahol esztétikai értéke (és vele összefüggésben 
stilisztikai értéke is) a  kétféle m arad i stílus- 
m odellnek lehetett csupán. És ahol az a stílus, 
melynek nem  volt a  tartalom tól leválasztható 
stílusa (tehát stílusnélkülinek tek in tetett, a tárgy
szerűség-stílus m inden nyilvánvalóan helyes 
funkciója ellenére is), nem  képviselhetett m ég 
irodalm i értéket, legalábbis a m egrozsdásodott 
eszközökkel dolgozó kritikusok szemében.
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Mérföldkő
Lukács Györgynek
születése nyolcvanadik évfordulóján jó  egészséget és munkakedvet kívánunk. Ünneplik öt most szinte az 
egész világon, mindenütt, ahol műveit ismerik és olvassák. Kérdés, mit jelentett és jelent ő nekünk, magya
roknak, annak a kultúrának, ahonnan elindult, ahol gyökerei keresendők, s ahova -  meggyőződésünk -  
eltávolodása ellenére is, mindig tartozott.

Ifjúságában az európai polgári szellem csúcsaira -  Kantra és Hegelre -  figyelt; az ő normatíváik szerint 
vélte újrafogalmazandóknak az egykori magyar progresszió normatíváit. Óriási, tiszteletre méltó erőfeszítés 
■volt ez egy olyan országban, amelyben az önálló filozófiai gondolat a forradalmakkal együtt temetődött el, s az 
életet nem eszmék, csak szűk osztályérdekek és nacionalista illúziók kormányozták. Találkozása a marxiz
mussal belső szükségszerűség; őt is, mint kora legjobb gondolkodóit, a polgári ideálokból való végső kiábrán
dulás elviszi a munkásmozgalomba.

A  Tanácsköztársaság bukása után mint a kulturális ügyek volt népbiztosa megy az emigrációba. Emigrá
ciójának első évtizede: kemény küzdelem azért, hogy a marxizmus filozófiáját ugyanolyan szinten, az elmélyü
lésnek ugyanazzal a komolyságával tegye sajátjává, mint egykor a német idealizmust. A harmincas években 
■a marxizmus esztétikájának kérdései kerülnek érdeklődése középpontjába. Sort kerít realizmus-elméletének 
kidolgozására, melynek -  minden ellentmondásossága mellett -  nagy szerepe volt a haladó, baloldali irodalmi 
törekvések kibontakoztatásában. írásainak kisugárzása nemcsak az emigrációt hatotta át; a 100%-on és 
különösen az Új Hangon keresztül utat talál a harmincas évek hazai irodalmához is. A baloldali intelligencia 
gyakran idézi gondolatait, tanulmányozza írásait.

Midőn 1945-ben, negyedszázados távoliét után hazatér Magyarországra, fontos szerepet já tszik a 
magyar intelligencia marxista szellemű átnevelésében. Oly eszméket szólaltat meg, amelyek akkor, a háború 
és a fasizmus nyomása alól szabadult ország életében egzisztenciális fontosságúak. Fellépéseit három gon
dolat hatja át: a demokrácia, a racionalizmus és a realizmus gondolata. A politikai önkényuralmi rezsimben 
nevelődött magyar közéletnek mi sem fontosabb ekkor, mint a demokrácia lényegének megértése. A z irracio
nalizmus ingoványába csúszott magyar közgondolkodásnak mi sem lehet egészségesebb, mint a racionális 
gondolkodásra való áttérés. A magyar művészeti életnek, amelyben mind nagyobb a hajlam a valóságtól való 
elszakadásra, mi sem szükségesebb, mint a valóságra való figyelmeztetés.

Lukács a későbbi, bonyolultabbá váló viszonyok között már korántsem játszhatott hasonló, egyértelmű 
szerepet. A viták is je lz ik  ezt, amelyek munkássága körül megszaporodtak. De életműve így is kerek és 
betetőzött életmű. Filozófiája és esztétikája -  ellentmondásaival együtt -  nemzedékeket érdeklő, korszakos 
alkotás. Lenyűgöz bennünket totalitás-igénye, tudásának mindenre kiterjedő gazdagsága, s a történelmileg 

jelentkező új iránti sajátos szigora és érdeklődése. A  nagy rendszeralkotók gyakori gyöngéje öt is jellemzi, 
sokszor nehézkesen és nem „adekvát” eszközökkel közeledik új értékekhez. De szinte mindig teljes fényben 
látni a számára jelentős és példaképül állított klasszikusok nagyságát.

A z ő igazi területe az a korszak, amely az emberiség két nagy világtörténelmi fordulata, a francia forra
dalom és a nagy orosz forradalom közé esik. A klasszikus polgári korszak nagysága nyűgözi le, a Goethétől 
Thomas Mannig terjedő idő teljesítménye; még a marxizmus nagyjai is úgy érthetők és izgalmasak számára, 
mint e világ szülöttei. A mi korunk, s benne a magyar kultúra számára is, ennek az időnek a tanulságait 
közvetíti, a humánum és művésziség benne elért csúcsaihoz mérve a jelenkor alkotásait. S  ennek a mértéke 
szerint bírálja a X X . század, az imperializmus korának hanyatló filozófiáit, kulturális törekvéseit. A magyar 
tudomány és irodalom történetében betöltött szerepe szorosan összefügg ezzel az egyetemes emberit közvetítő 
szerepével.

Szerencsés alkotó Lukács György. Életművének betetőzéseképpen megjelenő nagy esztétikai rendszerezésében 
maga végzi el a summázását mindannak, amit két emberöltőre való erőfeszítéssel tapasztalt és végiggondolt. 
Újabbkori kultúránk legnagyobbjai között látjuk őt, azoknak a szellemeknek a sorában, akik épp azáltal, 
hogy egyetemes emberi problémákat szólaltattak meg, a magyar kultúra egyetemessé válásának úttörői is 
egyben.

D. A.
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Gondolatok a magyar irodalomról

-  Szemelvények hat évtized munkásságából —

Ady Endre: ha csak róla lenne szőj minden egyszerűbb lenne . . . Ady a forradalom  nélküli magyar forra
dalmárok poétája. Siratnivalóan groteszk ez az Ady Endre publikuma. O lyan emberekből áll, akik úgy érzik: 
nincsen segítség, csak a forradalom. Akik azt látják: ami van, az nem volt új és jó  sohasem, csak elnyelője 
mindig minden újnak és jónak; rossz, am in nem lehet toldani, am it el kell pusztítani, hogy helyet adjon új 
lehetőségeknek. Forradalom  kellene, de még megkísérlésének távoli lehetőségeit sem lehet remélni.

1909.
*

A magyar falu világa ezeknek az írásoknak a világa: az ostoba népszínművek és a ragadósságig szirupízű 
novellák nagy tömegétől m ár émelygőssé vált magyar falu. Aminek minden m otívum át annyira elcsépeltnek 
hittük már, hogy a nagyon szép és nagyon virágzó magyar novellairodalom, úgy látszott, hogy felvonul a 
főváros polgári világába, vagy máshol, proletárterületeken . . . ,  kell keresnie anyagát, hogy lerázzon magáról 
minden elhasználtságot. De igazi költő számára csak új dolgok léteznek a földön, és Móricz Zsigmond ránézett
a magyar falura és újat l á to t t .............. és amikor elhozta őket nekünk, kitűnt, hogy a mi tragédiáinkat és
komédiáinkat látta meg ottan.

1909.
*

Babits ritm usában, képhalmozásában van valami csodálatosan töretlen vehemencia, valami hihetetlenül 
erős nekirohanás a dolgoknak, a legvégsőbb, a legvadabb, a legfurcsább kifejezéseknek: valam i különös mély, 
és mégis hideg odaadás a dolgokkal szemben, egy olyan odaadás, amiből nem  lesz beleolvadás sohsem. Egy 
olyan odaadás -  hogy szóval jelezzem a lényegét annak, am it m ondani akarok —, am i tulajdonképpen maszk. 
Abban a gesztusban, amivel itt minden költészetté válik és egyforma hideg izzással válik költészetté, érzem 
ezt a védekezést, ezt az elbújást a minden mögé, ezt az elrejtezését valami szégyenlős fájdalomnak. És a képek 
töretlen erejéből sokszor a m indent eltakaró maszk merev erejét érzem ki, az elrendezések, a dekoratív hatások 
virtuóz játékszerűségéből egy még ironikus formában való kifejezésre is túlságosan szemérmes fájdalmat. 
Danse macabre lesz itt a fájdalomból ezért.

1909.
*

Vörösmarty Csongor és Tündébe a magyar drám a legélőbb, talán egyetlen igazán organikus alkotása. M ég
pedig olyan, amelynek nem kellene egyedül állnia, folytatás és követők nélkül. M ert nem  véletlenül szerencsés 
külső és belső körülmények összetalálkozásai hozták itt létre ezt a sikerülést, hanem  a magyar mesei elemek
nek, a magyar néphum ornak a shakespeare-i vígjáték hangulatával és technikájával való tudatos és művészi 
összeolvasztása. H a a későbbi magyar mesevígjáték anorganikus lett, ennek fő oka, hogy elvesztette itt meglevő 
összefüggését a magyar élettel, hogy Shakespeare-nek és a spanyoloknak, sőt utánzóiknak lélek nélküli u tán 
zója lett. M ert most m ár nem a lényeget, az alaphangulatot és az ebből organikusan kifejlő formát hozták 
összefüggésbe saját, magyar tartalm aikkal, hanem  külsőségeit (a laza jelenetezést, a félreértés-technikát, 
a szójátékokat stb.) vették át. Üres, tartalm atlan  dolgok jöttek így létre másodkézből kapott „poetikus” 
nyelven, másodkézből vett dekoratív hatáseszközökkel kifejezve. Pedig a Csongor és Tünde stiláris aktualitása 
m a sem szűnt meg, sőt talán sohasem volt olyan nagy, m int ma, amikor mindenfelé a drám a egy része fantasz
tikus, platonisztikus, antitragikus mesedráma felé igyekszik, és hogy légies tartalm ait megérzékíteni képes 
legyen, m indenütt a népmesék hangulatanyagára nyúl vissza (H auptm ann, Yeats, Synge stb.). A helyzet 
szükségszerű következménye lenne, ha nálunk valam i ezzel rokon szellemi irány lépne fel, hogy művészi 
kifejezése abban az irányban, annak az iránynak a továbbvitelében lenne, amelyet Vörösmarty itt elkezdett. 
Ez azonban mindmáig csak elméleti konstrukció m aradt.

1911.
*

Ady után magyar költőnek lenni súlyos lelkiismereti kérdés lett m inden fiatal költő számára. De éppen az, 
am i a legszemélyesebb és egyúttal a leghatásosabb Adyban, az nem található meg az utánajöttek egyikében 
sem: az ő gyönyörű primitívsége; azok a költők, akik közvetlenül a nyom ába léptek, úgy hatnak, m intha 
évszázadokkal utána születtek volna. Persze, az Ady nagy élménye is az aktualitás élménye, éppen a mi
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specifikusan m agyar kultúrállapotunk, de ő m indezt annyira egy barbár hódító fékezhetetlen hevével éli át, 
hogy csak az élmények tarta lm ai lehetnek aktuálisak, maguknak az élményeknek ősereje messze túlnyúlik 
azon, ami a mai em ber számára lehetségesnek látszik. Az u tána jö tt nemzedék közös vonása ellenben az el- 
finomodás, a differenciáció.

1911.
*

Első verseskötete a népdal formájának irányában kereste a tömörség művészi igazságát, a mostani versek 
túlnyúlnak ra jta , arrafelé, ahonnan a népdal meríti formájának igézetét. Balázs Bélát nyilvánvalóan ez 
vonzotta a népdalform ához: annak minden dekoratív „szépséget” , minden ékítést, minden „m űvészi” 
hatáskeresést kizáró egyszerűsége; röviden (ha látszólag kissé félremagyarázható kifejezésekkel is): a népdal 
egzaktsága, definíció jellege. M ert a kép és a meghatározás kettéválása az oka oly sok finom és művészi vers 
szubsztanciátlanságának. A kép díszítéssé válik, és ezért -  ha izoláltan m arad -  inorganikussá bontja a verset: 
néha agyonnyomja vagy sekélyessé kom prom ittálja az élményt, mely rajta keresztül készült költőivé emelkedni: 
néha az ő súlyossága és ragyogása vész el a tőle idegen nyílt kifejezés prózai légkörében. H a pedig „m űvészi” 
lelkiismeretesség okából képek anyagából készül az egész, megfojt m indent az egymásba fonódó képek nyo
mása, tarta lm atlan  ornam entum ot alkot a csak m agukban álló képek levegőtlen sorozata, vagy letompulnak 
és szürkévé vedlenek a képek egy súly és jelentőség nélküli légies szubjektivitás, a puszta, az üres hangulat 
elérésének kedvéért. (Hegel absztraktnak nevezi, mélyen találó jelzővel, a lélek objektivációjának ilyen 
stádium át.) De a népdalban és néhány ránk m aradt ősi töredékben és abban a -  kis számuk ellenére -  csodásán 
sok igaz versben, melyet bírunk, nincsen ellentét kép és m eghatározás között.

1916.
*

Balázs Béla költészete -  m int m inden igazi drám aíróé -  legmélyebb gyökerében a meggyőződések kérlelhe- 
tetlenségét, a válaszutakon való választás szükségszerűségét és örömét, a „vagy -  vagy” életformájának örök 
trium fusát hirdeti, polém iátlanul, de annál tisztábban a megalkuvás, az „így is lehetne, de úgy is”  világ
nézete felett. Akiket pedig az ő puszta létezése elkeserít és dühbe hoz, ha talán nem  tudják is, ha nem  akarják 
is tudn i, ezért gyűlölik őt elsősorban, és m inden esztétikai kifogásuk csak utólagos megokolások felkutatása 
ezen előre eltökélt, m ert létbe nyúló elutasítás igazolására.

1918.
*

Jókai a kapitalizm ust a 40-es évek reformmozgalmainak szemével nézi: m int a haza felvirágoztatásának 
útját. Az ideál: a nagybirtokos, aki m odernül kezeli b ir to k á t..............A táblabíró, a régi alispán Jókai szemé
ben nem  egyszerűen egy letűnt kor elm aradt em bere, hanem  ellenkezőleg, az új átalakulás vezető típusa. 
Ezért Jókai nem  m ulasztja el soha ennek az em berfajtának józan eszét, komoly tudását szembeállítani a 
m indenáron reformálni akarás félművelt, a viszonyokat nem  ismerő kapkodásával (Üj földesúr) . . . 
. . . M inden különcsége, furcsasága, kicsapongása ellenére a régi földbirtokos képviseli az igazi, komoly, 
alapjában véve becsületes és igaz em berfajtát.

De Jókai nemcsak költői anyagot köszönhet ennek a régi világnak, hanem  költői formáját is. Jókai elbeszélő 
stílusát át- meg átjárja a régi M agyarország humoros és fantasztikus mesélő és anekdotázó, az eseményeket 
lazán kapcsoló elbeszélő módja. Ellentétben kortársaival, akik, m int Kemény, Eötvös J .,  m indenáron az 
akkor m odern külföldi regények stílusát erőltetik rá  a kialakuló m agyar prózára. Jókai stílusa az egykorú 
m agyar életből szervesen nő ki; ebben a tekintetben Jókai prózája joggal állítható párhuzam ba Petőfi verseivel.

1925.
*

Petőfi is sokszor szembekerült a többséggel helyes megítélései következtében. De sohasem m aradt egészen 
m agára. M indig része, m indig katonája m arad t az akkori m agyar demokrácia bár gyenge, de mégis létező, 
jakobinus balszárnyának.

Ady egészen egyedül állt. Persze: a dolgozó nép milliói ugyanazt szenvedték, am it ő. De közte és ezek 
között a szervezetlen vagy szervezetek révén a kompromisszum igájába hajto tt tömegek között nem  volt és 
nem  lehetett közvetlen kapcsolat, közvetlen együttműködés. Ady -  akinek politikai okosságát nem  lehet 
eléggé kiemelni -  m inden lehetőt és lehetetlent m egpróbált, hogy ennek a magányosságnak kerítését áttörje. 
Justh  Gyulától Garam iig, Jászi Oszkártól a Galilei-körig mindenkivel megpróbálkozott; mindenkivel, akiben 
csak a legkisebb hajlandóságot lá tta, fegyverbarátságot kötött. H iába.

így Ady magányossága nem  gőgös elzárkózottságból, nem  szektariánus szűkkeblűsegból szárm azott, 
hanem  -  a 67 u táni M agyarország körülményei között -  annak a következménye, hogy egyedül ő látta 
világosan, hogy M agyarország megmentése érdekében a demokratikus forradalom  elkerülhetetlen és szükség- 
szerű. Egyedül ő lá tta, és szerette annyira a dolgozó népet, hogy igazán bízhatott benne, hogy a forradalom ban
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nem  látott „káoszt” , hanem megújhodást, hogy nem félt a forradalomtól, hanem  hitt benne, hívta és várta. 
Legfőbb félelme az volt, hogy elkésik ez a forradalom; hogy a világ ,,elintézi” a magyar kérdést, mielőtt a 
magyar dolgozók elnyomóikkal leszámoltak volna. Ezen az úton nem m ent vele senki. Se Garam i, se Jászi 
Oszkár — se irodalmi barátai és tisztelői.

Különleges és sajátos magányosság az Adyé: m agára m arad, egyedül áll egy országban, ahol egyedül ő 
fejezi ki a nép igaz keserveit, vágyait és reményeit; egyedül áll egy irodalom ban, amelynek ő nemcsak leg
nagyobb, hanem  legnépszerűbb költője is.

1939.
*

. . . minden lírikus számára, az én, a közvetlen egyéni élmény a költői megformálás szempontjából lénye
gesen mást, többet jelent, m int az elbeszélőnél vagy a drám aírónál. Míg itt az én csak közvetítő szerepet játszik 
a  valóságos és az ábrázolt külvilág között -  nem véletlen, hogy Shakespeare-től Gorkijig annyi nagy epikus 
és dramatikus hasonlította tükörhöz az író énjét -  addig a lírában a költő énje nemcsak tükör, hanem  az 
ábrázolás közvetlen faktora is. Egyrészt tehát nem lehet igazi nagy lírikus költő, akinek élményeiben a külvilág 
sorsdöntő kérdései nem tükröződnek és nem híven tükröződnek. De a líra, formai szükségszerűségből nem 
érheti be ezzel. A lírában az élmény, az egyéni megéltség egyúttal kifejezési eszköz is, és azonkívül a költe
mény sajátos, tovább fel nem oldható közvetlen ta r ta lm a .............. Adynál egyrészt saját személye lesz az a
lencse, amelybe a forradalom utáni vágyódásának összes sugarai összefutnak, és egységesen, identifikált 
fénnyel csapódnak tovább. Másrészt bekövetkezik a költő egyéniségének és a forradalmi harcnak, a költő 
személyes sorsának és a forradalom sorsának lírai azonosítása.

Ez utóbbi kiterjed a forradalom egész történetére -  a magyar nép egész szomorú történetére. Ady költé
szetében megelevenedik ez az egész magyar múlt. De nem lírai hangú elbeszélések form ájában, nem  m int 
m últ, amelyet m a elmondunk, hanem  a lírai azonosítás révén: m int jelen.

1939.
*

Nagyon szép Jónás tragikus útja a prófétaságig. A menekülés Isten parancsa elől, a tengeri út, a kitűnően 
leírt tengeri vihar, a groteszk epizód a cethal gyom rában, mindez hatásos kontrasztokat ad Jónás líraian 
igaz megtéréséhez, meghajlásához Isten akarata előtt. Isten az elvonuló, félrehúzódó privátemberből hajlam ai 
ellenére prófétát csinál, és -  ez nagyon szép vonás Babitsnál -  mégsem erőszakol rá  kívülről valami hozzá 
nem tartozót, hanem  csak felszabadít egy benne elrejtett, emberileg gyengébb tendenciát. Amikor Jónás 
meghajol Isten akarata előtt, ez nem annyira vallásos, m int inkább erkölcsi fordulat: m aga is belátja, hogy 
ez az igaz út:

„Mert aki éltét hazugságba veszti, 
a boldogságtól magát elrekeszti."

És ez a fordulat elválaszthatatlanul egységben van ábrázolva a vízbedobás, a cethal gyom rában való 
vergődés groteszk, költőien naturalisztikus és -  ebben az összefüggésben - humorisztikus ábrázolásával.

A költemény leggyöngébb része maga a prófétálás. Jónás elmegy Ninivébe, de ott semmi mást nem tud 
mondani, m int azt, hogy a város negyven nap múlva el fog pusztulni. A tartalom  soványsága rendkívül 
jellemző. Babits artisztikus képességei oly nagyok, hogy ha akarta volna, játszva adhatta  volna virtuóz para
frázisát a bibliai próféták képgazdag patetikus jóslatainak. Hogy ezt nem tette, abban költői becsületessége 
nyilvánul meg.

M ert ez a prófétálás aktuális, és Babitsnak a mai helyzetből nincs több mondanivalója, m int a szorongó 
félelem, hogy a nemzet a pusztulás előtt áll. Az ó-testam entum  prófétái a maguk idejében, a maguk ideje 
számára -  politikailag és szociálisan -  tudták, hogy mit akarnak, hogy mit várnak, mitől félnek stb.; Babits 
mindezt a mát illetőleg sokkal kevéssé tudja, sokkal kevésbé akarja tudni, m int a próféták a maguk idejében. 
Ő csak a parancsot és a gátlást élte át igazán, és számára csakugyan a fennm aradásnak vagyis pusztulásnak 
egy az emberi akarattól független vagy-vagya van feltéve, am it, m int fentebb láttuk, Adynak im putál, és am it 
Vörösmartynál nem vesz észre. így a prófétálás maga szegényesen sikerül, és a költemény leggyengébb része 
lesz. De ismételjük, Babits költői becsületességének szép jele, hogy am it (pusztán artisztikusan) játszva meg 
tudna csinálni, attól itt tartózkodik, mert nem élte át igazán.

1941.
*

. . . város és falu között fennálló ellentét ideológiai elmélyítést kapott. Egyrészt a fővárosban kifejlődő 
radikális írói mozgalom bántó közönyösséggel, ellenszenvtől telített „tudom ányos objektivitással” nézi a 
vidéki intelligencia földreform-törekvéseit, és ezzel kiszakítja m agát azok sorából, akik a m agyar társadalom  
e döntő kérdését végre a parasztság érdekében óhajtják megoldani. Ez az ellenséges közönyösség mély szaka
dékot vág városi és falusi radikalizmus között, lehetetlenné teszi nemcsak az együttdolgozást, hanem  még a
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kölcsönös jó indulatú  bírálato t is. M ásrészt a „népies” irodalom fővonalában ellenségesen vagy legalábbis 
közönyösen viszonylik a városi kultúrához, és ezzel kapcsolatban nem látja, nem  akarja látni a parasztság 
felszabadulásának döntő fontosságú szövetségesét: a városi munkásságot. Ez a városellenesség a forradalom 
utáni időkben sokkal bonyolódottabb és ellentmondásosabb formák között nyilvánul meg, m int annak 
előtte. Akkoriban az elm aradottság egyszerű korlátoltság volt. Most nagyrészt nyugati értelemben kultivált 
em berek a „népies” irodalm i mozgalom vezetői; ismerik, sőt részben szeretik a nyugati nagyvárosi irodalm at, 
sőt hatása a la tt is állnak. M indebből azonban M agyarországra nézve városellenes következtetéseket vonnak le. 
Rom atikus ellenzékiségük a kapitalizmus ellen, m int világnézetük egyik vezérmotívuma, erősen alátám asztja 
ezt az irányzatot. Ez a belső ellentmondásosság pedig fogékonnyá teszi őket reakciós demagógiák befogadá
sára. A rom antikus antikapitalizm us zavarossága h idat ver a „népiesek” egy része és a fasizmus kölönböző 
árnyalatai között.

Ilyen módon -  a reakció nagy örömére -  a m agyar radikalizm us két szárnya a dem okrata tábor egyesítése 
helyett annak szakadását mélyíti el ideológiájában. M ert a városi és falusi irodalom és ideológia a mai kiéle
sedett társadalm i harcok idején nem  létezhetik egyszerűen egymás mellett. Ez m ár Ignotus idejében is utópia 
volt: most elgondolni is lehetetlen. A helyzetnek ez a nagyobb kiéleződöttsége haladás lehetne, ha M agyar- 
országon határozott frontok alakulnának ki: a demokratikus forradalomé a reakció ellen.

1944.
*

József A ttilát m int költőt nem  lehet m egérteni a pártköltészet mivoltának komoly tisztázása nélkül. H a mi 
kommunisták m int a m agyar dem okráciát véres komolysággal, megalkuvás nélkül követelő és építő párt 
József A ttilát a m agunkénak valljuk, úgy ezt két szempontból tehetjük és kell is tennünk. Egyrészt a mi 
m ozgalm unk eddig elért csúcsa annak a nagy vonalnak, amelybe minden régi, a felszabadulást kereső m ozga
lom befut; erről a csúcsról világosan látható , hogy m it akartak, hogy m it értek el Petőfi és Ady. És József 
A ttila m int igazi költő, ennek a fejlődési vonalnak eddig utolsó jelentékeny örököse. De másrészt, közelebbi, 
speciálisabb értelem ben is a miénk József Attila: m ert azt szerette, am it mi szeretünk, azt gyűlölte, am it mi 
gyűlölünk, az fájt neki, am i nekünk fáj. A H orthy-rendszer a la tt szenvedő m agyar munkásság, parasztság 
és haladó értelmiség legigazibb és legmélyebb érzései, legemelkedettebb vágyai kaptak hangot az ő verseiben. 
A mienk volt, am ikor élt, a mienk m arad halhatatlanságában is.

1945.
*

. . . József A ttila és Illyés Gyula írásaiban nyilvánul meg először Ady óta a magyar élet igazi egyetemessége. 
M ert ellentétben az epigon esztéták szűk látókörű felfogásával, igazi egyetemesség csak ott jön  létre, ahol a 
költőnek még legszubjektívebb élményei is mélyen át vannak hatva a nemzeti sors, a közélet nagy problé
máitól, ahol a legegyénibb élmény is ezeket a kérdéseket emeli világnézeti és költői magaslatokra. Egyáltalában 
nem  alábecsülése Babits költői teljesítményének, ha megállapítjuk, hogy ez az igazi egyetemesség az ő lírájában 
sokkal kevésbé kap form át, m int előtte Adynál, u tána Illyés Gyulánál és József A ttilánál. Babits különleges 
helyzetét saját nemzedékén belül éppen az határozza meg, hogy benne világosabban él ennek az össze
függésnek a tudata , hogy költészetében gyakran ju t  kifejezésre a vágyódás ezután az egyetemesség u tán , 
hogy egyéniségéből az esztéták hiú vagy cinikus önelégültsége hiányzik.

1946.
*

H a a m agyar nép ezeréves elnyom atása u tán  a nép önszemlélete olyan alakban kristályosodhatott ki, m int 
Toldi Miklós, ha ezeréves elnyomatás u tán  egy Toldi Miklós lehetséges volt: mi lehet ebből a népből, ha 
századokig szabadságban él?

Innen nézve nincs a fiatal Aranyban semmi problematikus: ő csakugyan a m agára ismerő, a felszabaduló 
m agyar parasztság naiv eposzát írta  meg. Egyedül álló remekművét nemcsak a magyar irodalomnak.

Élénk emlékemben van még Kassák fellépése m ind a Nyugatban, mind saját folyóirataiban. Új hang szólalt 
meg a m agyar irodalom ban: m unkáshang, helyesebben a munkásosztályból kinövő új értelmiségé, mely — 
ellentétben az előző nemzedék hasonló származású íróival — tudatosan nem  akart hozzáhasonulni sem a 
Nyugat körüli m egújulásban levő polgári irodalomhoz, sem ahhoz a munkásságból kinőtthöz, amely formáiban 
egy m ár letűnt irodalm i korszak stílusára m ent vissza. Kassák fellépése forradalmi lépésnek hato tt az akkori 
m agyar irodalom ban.

1947.
*
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. . . felmerül a kérdés: lépést tart-e kritikánk fejlődése a növekvő feladatokkal? E kérdésre nem  könnyű 
igazságos választ adni. Egy ideig divat volt nálunk m agában az irodalom ban is csak a negatívum ot, az átm enet 
nagy feladatairól való elszakadottságot tudomásul venni; természetesen ezt különböző oldalakról különböző- 
módon értékelték. M a az a divat, hogy a kritika alacsonyrendűségéről beszélnek, ami igen sokszor nem  más,, 
m int leplezett tám adás a marxista irodalomszemlélet ellen, melynek ki nem m ondottan, célzásszerűen 
dogmatikusságot, irodalomellenességet vetnek a szemére. Például, ha ellentétben a régi jó  idők magas szín
vonalú kritikájával (mikor volt ez M agyarországon?!) a mai „irodalm i pápák” kinyilatkoztatásairól panasz
kodnak.

1948.
*

Nem igaz, hogy a sematikus művekben tú lteng  az eszmei tartalom . Ellenkezőleg. H a megnézik a sematikus 
műveket, azt fogják találni, hogy éppen eszmei tartalm uk a legelvontabb, a legszegényesebb. A politikai 
tartalom  az ilyen sematikus művekben mint üres, kongó frázis jelentkezik, és az ilyen tartalom  megtestesítése 
eleve lehetetlenné teszi a gazdag életábrázolást.

1952.
*

. . . Déry irodalmunk régi, fájdalmasan érzett vákuum át volt és van hivatva betölteni. Nagy világirodalm i 
jelentőségű költőink: Petőfi, Ady, József A ttila  univerzális nemzeti költők voltak. Bennük megszólalt koruk 
nemzeti életének minden problémája. A magyar regény ellenben, még olyan kiemelkedő íróknál is, m in t 
Mikszáth és Móricz, főtémaképp a feudális földbirtok és a kisemmizett parasztság harcát adta. Az, hogy 
Magyarország kapitalista országgá vált, úgyszólván csak irodalm unk horizontján jelentkezett. A „Befejezetlen 
m ondattal” , a Parczen-Nagy család sokoldalú, mély, átfogóan kritikus ábrázolásával vonult be a világ- 
irodalomba az imperialista korszak magyar kapitalista társadalm ának képe, egész szörnyűségében, társa
dalmi és emberi ellentmondásaival.

1954.
*

. . . Azt jelenti ez, hogy ahol a legendarombolás negatív eredménnyel is já r, ott az illető író megszűnik 
irodalmunk jelentős alakja lenni? Szó sincs róla. A legendák lerombolása csak annyit jelent: látjuk, milyen 
problémákkal vívódott, melyekkel tudott, melyekkel nem  tudott megbirkózni. Amihez hozzájárul: mennyiben 
tudott velük megbirkózni. M adách alapkoncepciója, kompozíciója stb. felett gyakorolt bírálatunk tehát 
nem jelenti a mű egyes költői értékeinek merev tagadását. Azonfelül ezek a problém ák maguk nemzeti 
fejlődésünk fontos szakaszai m aradnak, melyek mellett, önmaguk károsodása nélkül elmennünk nem lehet 
és nem szabad. Jelentékeny történelmi alakok tragikus sikertelensége éppen úgy szerves része történelm ünknek, 
m int egyes lángelmék ragyogó teljesítményei. M adách tragédiájának megértése nélkül hiányos lenne képünk 
a magyar nép Világos és a kiegyezés közötti -  a későbbi sors szempontjából döntő jelentőségű -  fejlődéséről- 
Ez biztosítja M adách helyét is a magyar irodalom haladó hagyományai sorában.

1955.
*

. . . számomra a szocialista realizmus egyszerűen a szocializmus időszakának realizmusa, amely a szocia
lizmus belsejéből jö tt létre. Amit azonban teljesen elutasítok, az azokra a receptekre vonatkozik, hogyan kell 
az ilyen realizmusnak festeni. Végeredményben ugyanahhoz ju tunk  el, m int amikor konkrétan és részletesen 
megjósolják, hogy fog kinézni a szocialista-kommunista társadalom. Képzeljék csak el, hogy Swift, Defoe és 
Fielding számára valaki megírta volna a burzsoá realizmus elméletét még mielőtt megszületett volna Balzac,
Dosztojevszkij, Tolsztoj m ű v e ...............Amikor azt mondom, hogy „a  szocializmus belsejéből” egyáltalán
nemcsak a szocialista világ íróira gondolok. E tekintetben számomra igen nagy jelentőségű Aragon Az om ni
busz utasai című műve. A szerző ugyanis olyan témákkal foglalkozik, amelyek általában a burzsoá regény 
tém áinak kellene lenniük; csakhogy ő ezt olyan pozícióból teszi, amely lehetőséget ad arra, hogy itt valam i 
m érhetetlenül fontos dolog keletkezzék. Ugyanez vonatkozik a költészetre is. Vegyük például E luard-t vagy 
József A ttilát; szocialisták, és milyen sokoldalúak a burzsoá költészettel szemben. H a tehát azt mondom, hogy 
„szocialista realizmus” , úgy az egész irodalom ra gondolok, mivel mindig az álláspontról, sohasem a témáról: 
van szó.

1964.

(Összeállította: Kenyeres Zoltán);
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Illés Béla köszöntése

Majdnem egy fé l  százada, hogy első írásai a Nyugatban megjelentek. Életútja és művészi pályája egyike 
a legváltozatosabbaknak újkori irodalmunk történetében. Munkásságát s életét nem véletlenül, s nem a 
szokványos stílusfordulat okából említjük ilyen szoros kapcsolatban. Műveinek legfontosabb sajátossága 
ugyanis, hogy témái természetes közvetlenséggel formálódnak azokból a történelmi jelentőségű, személyesen is 
átélt eseményekből, amelyeket a kortárs, a szemlélő, a résztvevő, a tanú tapasztalataival tud hitelesíteni. 
Munkáiban több évtized történelmének emlékezetes mozzanatai elevenednek meg, az első és a második világ
háború, a Tanácsköztársaság, az emigráció, a felszabadulás tragikus, küzdelmes, de egyben felemelő, 
győzelmes eseményei.

Regényeit és novelláit -  egész életművét -  egy-egy harci feladat szolgálatába állította, művészi célja 
mindenkor egybeesett a munkásmozgalom érdekeinek irodalmi képviseletével. Bécsi és kárpát-ukrajnai 
élményei alapján írja első jelentős novelláit, majd a Tanácsköztársaság emlékét idézi fe l nagyszabású 
É g  a T i s z a  című regényében. E  művében már átfogó társadalomábrázoló epikus művészete bontakozik ki. 
Ugyancsak az emigrációban született mindmáig legsikeresebb, legnépszerűbb, világszerte ismert műve, a 
K á r p á t i  r a p s z ó d i a .  A közvetlen, derűs humorral átszőtt, eseménydús, önéletrajzi elemekkel 
telített történetben Illés Béla elbeszélő művészetének legvonzóbb tulajdonságai nyilvánulnak meg. A felszaba
dulást, valamint történelmi előzményeit először a F  e g y  v e r t ,  v i t é z t  é n e к l e к és а V í  g - 
s z í n h á z i  c s a t a  ciklusaiban, majd a H o n f o g l a l á s  című nagyszabású regényében örökítette 
meg. Legjelentősebb müveit említve, gazdag munkásságának csak egy részére hívhattuk fe l  a figyelmet, 
hiszen számos kötetnyi elbeszélés, cikk, visszaemlékezés, anekdota je lzi még fáradhatatlan tevékenységét. 
S  Illés Béla nemcsak irodalmi művek alkotásában fáradhatatlan, nemcsak a betű mestere, hanem harcos 
a szó közvetlen és tágabb értelmében egyaránt. Volt nyomorogva tengődő emigráns, munkás, fontos tisztségeket 
betöltő személyiség, katona, közlegény majd tiszt, közéleti férfiú, s mindig, minden körülmények között: 
író, akinek művészete, az ábrázolt és tapasztalt világ, életével elszakíthatatlan szálakkal fonódik össze.

Realizmusa, életközelsége, elbeszélői magatartása éppen ezekben a körülményekben gyökerezik. Ezért kel 
új életre nála a megtörtént dolgokat frappánsan tömörítő anekdota műfaja: ezernyi élmény keres itt meg
örökítésre alkalmas, rövid, a lényeg kifejezését biztosító formát. Kimeríthetetlen az ő emberi tapasztalatai
nak tárháza, ezeket elmesélni, közkinccsé tenni művészetének legfőbb indítéka. S munkáiból névtelen és 
neves emberek sorsát, egyéniségét, küzdelmeit: egy nagy történelmi korszakot ismerhet meg az olvasó.

W. A.

Levelei Makszim Gorkijhoz

i.
1931. június 14.

Tisztelt Gorkij Elvtárs!
Engedelmével, írásban is megismételjük, milyen segítséget várunk Öntől augusztus 1-i kampányunk elő

készítéséhez.1
1. Kérjük Ö nt, írjon Rom ain Rolland-nak, Shaw-nak és Dreisernek, miszerint tám ogatja hozzájuk intézett 

kérésünket: küldjenek konkrét művészi anyagot a készülő háborúról. Említette, hogy ily kéréssel Wells-hez 
is fordulhatunk; m a írtunk néki is, és reméljük, hogy Ön ebben is tám ogat bennünket.

2. Kérjük Ö nt, írjon augusztus 1-re tervezett kam pányunkról cikket, amely párhuzam ot vonna az im pe
rialista hadseregek és a Vörös Hadsereg között. Ezt a cikket néhány nyelvre le kellene fordítani, és július 
25-én m egjelentetni, ezért, ha lehetséges, július 1-re kérjük a kéziratot.

3. Ön megengedte nekünk, hogy abban az esetben, ha a fehérterror forradalmi írókat sújtana, felkérjük 
tiltakozó akcióinkban való részvételre. Engedélyével élni fogunk.

Ism ételten szívből köszönjük Ö nnek a tegnapi fogadást. Jóllehet Ö n sok időt pazarolt reánk, mi mégsem 
m ondhattuk  el m indazt, am it gondolunk és érzünk. M indnyájan rendkívül zavartak voltunk ezen az első 
találkozón. A tegnapi találkozó után , reméljük, hogy Ön majd alkalm at nyújt részletesen is beszámolni a 
forradalm i világirodalom  helyzetéről, sikereiről és nehézségeiről, s tanácsokat, segítséget ad számunkra.

Kom m unista üdvözlettel:
Illés Béla

a Forradalm i írók Nemzetközi Szövetségének titkára
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2 .
1932. április 14.

Mélyen tisztelt és kedves Alekszej Makszimovics!

Elküldjük Önnek a Francia Kommunista Párt Politikai Bizottsága tagjának, Thorez elvtársnak levelét, 
a Monde ügyében, ahol az Ön nevével visszaélnek. Egyidejűleg eljuttatjuk Önhöz megtekintés végett azokat 
az anyagokat, melyek jellemzik a M onde mai profilját. Ezek az anyagok a következők:

1. ,,A M onde ú tja” -  jelentés, Barbusse és a M onde szerkesztőségének leveleivel, valam int a velük foly
tato tt levelezésünk.

Ezek az anyagok eddig kiadatlanok. Önnek majd segítenek, hogy felismerje a M onde állandó „fejlődését” .
2. ,,A  M onde az ellenforradalom szolgálatában” -  jelentés az Hum anitében, a szociál-fasiszta Populaire- 

ben megjelent cikkekről, melyek a M onde tevékenységére vonatkoznak, és m agában a M onde-ban megjelent 
tám adás az FK P ellen.

3. Bruno Jasienski elvtárs cikke Az eszmék áruháza címmel, 1929-es dátum m al, a M onde tévelygéseiről, 
melyet még korábbi folyóiratunkban, a Világirodalmi H íradóban (Vesztnyik mirovoj lityeraturi) adtunk ki.

4. Jean  Freville elvtárs cikke az Hum anitéből, Válasz egy kiáltványra címmel.
5. A M onde m últ évi tevékenységének áttekintése.
6. Jacques Duclos elvtársnak, az FK P PB tagjának az H um anitében megjelent cikke.
A M O R P titkársága nagyon kéri, nézze át ezeket az anyagokat. H a ezután egyetért álláspontunkkal, 

mely szerint a M onde nem a mi folyóiratunk, hanem  a szociál-fasiszták fegyvere -  kérjük, írjon Barbusse-nak. 
Lehetséges, hogy Ö n meggyőzheti őt arról, lehetetlen velünk is tartania , és a szociál-fasizmust is szolgálnia. 
H a Önnek nem sikerülne meggyőznie a Barbusse-t, akkor mi is csatlakozunk az FK P kívánságához: kérjük, 
rendelkezzék úgy, hogy neve ne szerepeljen a M onde szerkesztőbizottságában.

Elvtársi üdvözlettel:
Illés Béla

a Forradalm i írók Nemzeti Szövetségének 
főtitkára

3.

Mélyen tisztelt Alekszej Makszimovics!
1934. m ájus 11.

Nagyon kérem, adjon lehetőséget arra, hogy a szovjet írók kongresszusa előtt beszélhessek Önnel a Forra
dalmi írók Nemzetközi Szövetsége ügyeiről.

Engedje meg, hogy felhívjam a közeli napokban a titkárságát a válaszért.
Kommunista üdvözlettel:

Illés Béla

1 A Nemzetközi Antimilitarista Nap előkészítéséről van szó, amelyet a Forradalm i írók Nemzetközi 
Szövetsége (M ORP) szervezett.

2 A Monde 1928-ban jelent meg, a francia kommunisták folyóirataként. Egyik szerkesztője Henri Barbusse 
volt, aki egy időben szembe került a pártirányítás elvével. Ekkor a párt vezetői, a Forradalm i írók Nemzet
közi Szervezete és Gorkij is nagy erőfeszítéseket tettek, hogy Barbusse-t meggyőzzék téves álláspontjáról. 
Ez később sikerrel járt.

*

Illés Béla levelei a Perepiszka A. M. Gorkogo sz zarubezsnimi literatoram i, Archiv A. M. Gorkogo, tóm 
V ili .,  Izdatyelsztvo AN SzSzSzR, Moszkva, 1960. című kötetben jelentek meg. (164-167. 1.)
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Kritika
M Ű F O R D ÍT Á S

Aprily Lajos: Az aranyszarvas

(Válogatott műfordítások. Európa Könyvkiadó, 1964.)

H a kinyitunk egy m űfordítás-gyűjtem ényt, akkor 
a külföldi költészet üzenetére vagyunk kíváncsiak, 
melyet a könyv közvetít, mérlegeljük az átültetések 
fordítói elveit, melyek a tarta lm i és formai hűség 
-  hűtlenség dialektikájában keresendők, és érdekel 
bennünket a költő-műfordító látásm ódja; ezt m ű
fordítások esetében főként a stílus fejezi ki.

A z aranyszarvas fél évszázados műfordítói tevékeny
ség foglalata. Akik Áprily Lajos Anyegin-fordításának 
szép nyelvét szerettük, régóta kívántuk együtt látni 
kisebb m űfordításait is. Most kezünkben van a gyűj
tem ény -  igazi életm ű, a század elején nehéznek 
tudo tt vállalkozásoktól: a ném et rom antikusoktól a 
századforduló francia, rom án lírikusaiig, sőt a szovjet 
költőkig ível. S bárm ennyire váratlan  találkoznunk 
m a Sully Prudhom m e antológia-darabjával, Az 
eltört vázával, melynek népszerűsítése m ár a Kis
faludy Társaság m űfordítói gondja volt, Áprily ter
mészetesen ömlő nyelve igazolja a vállalkozást 
V argha Gyula színvonalas, de m ár avult nyelvével 
szemben még akkor is, ha ebben a szinte véglegesnek 
érzett változatban a műfordítói szabadság itt-ott 
tágabb felfogására ismerünk. Hasonlóképpen meg
lepődve, de izgatottan olvassuk Jam m es Első' elégiá
já t, melyet Kosztolányi leleményes átültetésében 
tud tunk m agunkénak, s örömmel tapasztaljuk, az 
újabb kísérlet kijavítja Kosztolányinak ezúttal is 
előforduló egy-két hűtlenségét, s a m odernebb szöveg 
bája, hum ora talán a nagy elődön is túltesz -  épp 
csak azt sajnáljuk, hogy Áprily sem ragaszkodik az 
eredeti formához, annak annyira jellegzetes alexand
rinusaihoz.

Nyilvánvalóan A z aranyszarvas költőjének világ- 
irodalm i érdeklődése m űfordítás-irodalm unk és azon 
túl az alkotói fejlődés ismert törvényszerűségei szerint 
zömmel a közvetlen előtte járók  s a vele egyívásúak, 
pl. a szimbolisták felé fordul, mégis ebből a periódus
ból szerezte világirodalmi köztudatunknak azt a 
zsákmányt, m elyért a pályatársak közül őt illeti az 
elsőrendű hála. Áprily m indenekelőtt a rom án és 
orosz líra (Puskin, Kolcov, Lermontov, Turgenyev 
stb.) egyes korszakairól ad olyan képet, amilyenhez 
hasonló magas színvonalú s ugyanakkor kerek be
m utatását ennek a területnek keresve sem igen talál
ju k  m űfordítás-irodalm unkban. Eminescu, Cosbuc, 
M acedonski, Arghezi, Blaga: a megújhodó, rom an
tikából szimbolizmusba forduló rom án líra gazdag,

találó keresztmetszete. Az utóbbi három tól külön- 
külön is több m int tucatnyi vers m ár a portré erejé
vel jellemez. Ismeretlen költői világ és társadalom 
kritika bem utatását jelentik a következő, megraga- 
dóan visszaadott -  s ezekhez hasonló -  strófák, sorok:

Ismered-é a földet, 
mely fényt nem üdvözölhet, 
mert vége nincs a télnek, 
s tavasztalan hazában 
az emberek homályban 
s megdermedt szívvel élnek? . . .

Macedonski: Titkos ország

De Áprily fiatalokat meghazudtoló szellemi éber
séggel nála ifjabbak (Toller, Becher), sőt a mai 
fiatalok (Jevtusenko) líráját is áthasonítja. S ha 
külön megcsodáljuk Caj Jen , a hunok fogságába 
esett hajdani kínai lány tragikus szépségű verseinek 
gáncstalan m űgonddal készült, érzékletes fordítását, 
Áprily Lajost m éltán sorolhatjuk legjelentősebb 
fölfedező-műfordítóink közé.

A fiatal Babits itt-ott szecessziós, díszítő ízléséből, 
T óth Árpádnak az eredetinél egy árnyalattal m ajd
nem  m indig érzékletesebben festő szenzualizmusából 
és Kosztolányi lázas pátoszából semmit sem találunk 
A z aranyszarvas fordításaiban. Áprily 1887-ben szüle
tett, s így korra a Nyugat nagy nemzedékével egy
idős, mégis újabb ízlést képvisel: egyszerűbb, hívebb 
-  m indenekelőtt az eredeti vers gondolatmenetének 
világos rajzához ragaszkodik. Kerüli a századelő 
nemegyszer hivalkodó egyénítését, önkényes önarc
képfestését a m űfordításban. M int költő is, később 
jelentkezett a vele egyívásúaknál. Amikor a világ
háború után  publikálni kezdett, az ízlés elfordult a 
szépség-kultusztól, s a szemlélet általában az élethez 
kívánt közelebb ju tni. K ialakult egy realisztikusabb 
műfordítói módszer -  az érett Babits maga is ezt 
követte - ,  s a szemlélet csakham ar iránnyá vált, a 
„filológiai iskola” hűségéhez, lényeglátásához veze
tett. Szabó Lőrinc is némiképpen a maga arcára 
form álta az idegen verset, de tolmácsolása szikárabb, 
intellektuálisabb az eredetinél, a dekorativitás idegen 
tőle, s így ő jelenti az átm enetet — egyszersmind 
magas művészetet — az új műfordítói stílushoz. 
Áprily Lajos a filológiai iskola egyik legkiválóbb 
képviselője, akárcsak pl. a nála fiatalabb Kardos 
László.
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„Tartózkodó lírikus, nehezen tárja ki belső életét” 
-  írta róla a modern magyar irodalom élettörténeté
ben Schöpflin. A filológiai iskola eszményeinek kö
vetésére ösztönözte Áprilyt következetes erkölcsi 
m agatartása, írói lelkiismerete és költői alkata is. 
ízlése klasszikus, műfordítói érdeklődésétől a szer
telen túlzás, stílusától a kivételes keresése távol áll. 
A z aranyszarvas verseiben is inkább rajzol, m int fest, 
és ott a legkitűnőbb, ahol leírást, jellemzést, monoló
got vagy párbeszédet, azaz gondolat és érzés tiszta 
megnyilvánulását kell közvetítenie. A La Fontaine- 
versek élceit, pergő elbeszélését és fordulatos pár
beszédeit nagy nyelvi ötletességgel adja vissza. Teli
találat, amikor az előőrsbe küldött majomról szólva 
a francia kettős értelmét -  „am u-ser” : szórakoztat, 
feltartóztat -  a „derít-felderít” utalással visszhan
gozza: „Ellenséget derít a mókázó M ajom .” (A z  
oroszlán háborúba indul) Magasiskolája ennek a klasz- 
szikus ízlésnek az Anyegin átültetése, és Áprily telje
sítménye úgy ragyog teljes fényében, ha Bérczy 
Károly egyébként nemes veretű fordítása mellé 
állítjuk: ekkor tűnik ki, mennyivel több a tudatos 
művész a kitűnő mesterembernél:

Bérczy:

Én írok önnek — e lépéssel 
mondhatok-e még egyebet?
Ön -  jól tudom -  most megvetéssel 
büntethet, sújthat engemet.
De ha irántam kebelében 
csak egyetlen szikrája kel 
a szánalomnak: nem hagy el.

Áprily:

Én írok levelet magának -  
kell több? Nem mond ez eleget?
Méltán tarthatja hát jogának, 
hogy most megvessen engemet.
De ha sorsom panaszszavának 
szívében egy csepp hely marad, 
nem fordul el, visszhangot ad.

Bérczy szövege érezteti T atjána vívódását szemér
messége és érzelmei között. De tolmácsolásában még 
érvényesül a X IX . század némely fordítói tévhite; 
mintegy kívülről m agyaráz, amikor ,,lépés” -nek 
nevezteti Tatjánával saját levele elküldését. Idejét
m últnak érezzük fennkölt hangvételét is -  „kebelé
ben . . .  szikrája kel” - ,  mely nem csupán a múlt 
század nyelvállapotát fejezi ki, hanem abból a 
hiedelemből született, hogy a korábbi idegen verset 
korábbi stílus porával kell befújni. Mennyivel term é
szetesebb Aprily, az ő Tatjánája milyen közvetlenül, 
szívből szól! Bérczynél is jobban  érezteti a vívódást 
azzal, hogy az ünnepélyesen ható következtetést 
izgatottabb mellérendeléssel cseréli fel: „nem  fordul 
el, visszhangot ad ” . Ebben a kis részletben kitapint
ható Aprily műfordítói esztétikája, mely a természe
tesség, érzelmi-gondolati hűség követelményére épül.

Csak néha-néha, m odern versek esetében m arad 
alatta a feladatnak; am ikor V aléry azt mondja: 
„ J ’ai quelque jour dans l’Océan -  /M ais je  ne sais 
plus sous quels cieux/, — Je té  . . akkor több 
jelentésű szókincse sugall, a „cieux” nemcsak föld
rajzi fogalom, hanem  lelki táj is, s ezt visszaadni 
kevés a puszta elbeszélés: „T engerbe loccsantottam 
egy napon -  most m ár nem is tudom , hogy m erre 
volt . . . ” (A z elveszett bor)

Áprily kerüli a váratlanul összecsendülő rím párt: 
túlságos pom pája elterelhetné a figyelmet -  nem 
hangsúlyozza a verssor zenéjét, m ert a m ondani
valótól független hangulatot terem thetne. Inkább az 
éles vonalak, m int az erős tónusok, inkább a fény, 
m int a szín: ez jellemzi műfordításait. „Ö tvös volt 
az ősöm -  Brassó városában” -  írta  hajdan önjellem
zésül. Ez az egyenletesen fénylő, plasztikus stílus 
m aradéktalanul érvényesül klasszikus formák köz
vetítésében, s ha a vers m aga történetesen újkori, az 
érzelmi töltéssel külön feszültséget kölcsönöz a m ér
téknek:

Álom, gyermek istene, gyermek-isten, 
újból ifjúvá te teszed világunk, 
megvénülne, ha nem volnál, varázsló.

Lenau: Erdei dalok, 8.

Hasonló teljességgel adja vissza a francia nép
balladákat és „népies” költőket (Paul Fort) is. Ez a 
„latinos stílus” , klasszikus m értéktartás abban sem 
akadályozza, hogy nyaktörően nehéz form át, hang- 
és hangulatfestést megkapóan tolmácsoljon:

Száz mérföldre sorok, rendek — rendek? a kín rendet oldoz -  
hóba veszve s újrakezdve . . . a folyóhoz, a folyóhoz . . . 
Éhség marja, fagy zavarja . . . Jaj, a folyó jeges ágya ! 
Érckígyóként tekerednek — mindhiába, mindhiába.
Híd, a had a hídra dobban vak rajokban, bősz rajokban, 
lovak, kocsik . . . híd leroppan, vergődnek a vak habokban.

Balinsky: Berezina

Ami ellenvetést tehetünk e fordításokkal szemben, 
az legfeljebb a nemzedéki ízléskülönbségből adódik: 
nem bírálat, inkább párbeszéd. Egyik megjegyzésünk 
a m űfordítói stilizálásra vonatkozik. Ügy véljük, 
korhangulatot terem teni legalkalm asabb a megfelelő 
szókészlet vagy a mondatfűzés, esetleg a szókapcso
lat. Régebbi nyelvállapot vagy ódon költői szabadság 
felidézése kissé mesterkélten hat, és zavarja az olvasói 
élményt. így  Eichendorff versének fordításában: 
„s csokrom hideg szélben rezg összeaszva” . (Elkésett 
vándor) M ásrészt úgy érezzük, a gondolat és kifeje
zésének az eredetiben meglevő szoros kapcsolata a 
fordításban am úgy is szükségszerűen meglazul, 
közvetítéskor eleve az elvontabb szót vagy szókap
csolatot érezzük természetesnek, ezért a következetes 
nyelvi puritanizm us -  különösen szimbolista vagy 
későbbi költők átültetésekor -  nem  m indig a lak íthat 
ki olyan élénk vérkeringést, m int amilyen az eredeti
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vers szervezetét éltette. Egyébként Áprily, aki mes
tere a m agyar nyelvnek, kitűnően ismeri a stílus 
fűszerezésének fortélyait, a rokon értelmű szó meg
jelenítő  értékét, és eredményesen alkalm azza is, 
m int pl. egy La Fontaine-fordításában, ahol a „szem 
fogra való” ló „füvelget” , sőt „ü d ü l” . (A  ló és a 
farkas)

M ár Sőtér István azt írta Áprily költészetének

klasszikus szigoráról, hogy „m egóvta a modoros 
érzékenykedéstől és finomkodástól” . Az aranyszarvast 
is elsősorban e klasszikus harm óniáért üdvözölhetjük, 
hiszen költője műfordítóként is ezáltal teremt élő 
költészetet.

A kötet az utóbbi idők egyik legízlésesebb kiállí
tású könyve, finom kötése és érdekes borítója Csillag 
Vera munkája.

Rába György

SZÉPIRODALOM

Kis Ferenc: Munka után

( Magvető Könyvkiadó, 1965.)

M a m ár tudjuk, hogy József A ttila forradalm a 
nem  magányos vulkánként em elkedett ki a korból. 
Társak vették körül, költők, akik hasonló élmények
kel, m ondandókkal és elkötelezettséggel léptek fel, 
küzdöttek, gyakran éppen az ő példáján felindulva 
vívták egyenlőtlen harcukat. Salam on Ernő, Lukács 
László, Zsigmond Ede és Vető Miklós alakját, 
művét nem rég m entette meg az irodalom történet az 
idő, a feledés és az elhallgatás rétegei alól. Ugyancsak 
m ostanában vált ism ertté a M unkásírók csoportjának 
egykori működése is. A feltáró m unka reflektora egy 
nemzedékre világított rá: fényében jelentős ered
mények születtek, ám  még m indig m aradt megvilá
gítani való. A feladatok közé tartozik Kis Ferenc 
életművének vizsgálata is, őt ugyanis eleven volta 
ellenére feledtük el. Az utóbbi évek végre őt is fel
fedezték: Darvas József, Földeák János, Benjámin 
László inkább emlékező, m int elemző írásai és válo
gato tt verseinek kötete, az Ami megőriz (1960) felkel
tették irán ta  az érdeklődést. A költő halála azután 
véglegessé pecsételte az alkotást, az irodalom történet 
táv latába állította az alkotót, a könyvkiadást a 
versek összegyűjtésére kötelezte, a kritikát pedig arra, 
hogy kísérelje meg Kis Ferenc életművének elhelye
zését a m odern m agyar líra térképén.

Kis Ferenc fiatal nyomdászként Gorkijtól, K nut 
Ham suntól s főként Kassák önéletrajzától, az Egy 
ember élete példájától kapott biztatást az írásra. Első 
verseskötete: az így vagyunk együtt (1931. Kassák 
bevezetésével) a jóság, tisztaság, igazság hárm as
ságának hirdetésére vállalkozott: „A  jóság és a tisz
taság költője vagyok, / az igazságnak nem udvarlója 
-  gyermeke” (Bevezető). Legfőbb élmények a közös
ség vágya és m egtalálásának öröme: az em ber és a 
társadalom  közötti kapcsolat optimizmusa egyként 
idézi emlékezetünkbe a weimari költészetet, Werfel 
áradó együttérzését, Johannes R. Becher szenve
délyes közösségigényét és a mester: Kassák Lajos 
kollektivizmusát.

Munkások szomorú tekintetébe, láncolt erejébe
a holnap fényét, a jövő lendületét
viszi ez az értelmes sokaság:
mögötte az én fiatal életem,
melyet úgy sodor milliók épülő egysége felé,
mint izmos szél a magányos porszemet a dombra.

( Bevezető)

— hangzik fel a fiatal költő vallomása. Ezek a sorok 
harsány és diadalváró optimizmust sugároznak, Kis 
Ferenc fiatalos derűvel bízik a munkásság végső és 
ham arosan elkövetkező győzelmében, a történelem 
következetes emelkedésében. Versei a „jövendő erős 
tejszagától” frissek (Türelmetlen szavak), ő m aga a 
„betellő világ . . . emelkedő ütemeire lép, nagy- 
lombú fáival növekszik” (Munka után), az erejét és 
holnapját ismerő fiatal munkás önbizalomtól duzzadó 
lírája hangzik fel soraiban: „L átom  a titokba-hasító 
világosságot és érzem az erősem berek komolyságát” 
(U tak között). O ptim izm usát a munkásság jövőjének 
és történelm i küldetésének átélt és teoretikusan 
(pl. Kautsky művei alapján) átgondolt tudata heví

tette ilyen forróvá. , ,Feltartóztathatatlanul közeled
nek felétek a napok, / a ti napjaitok, / amikor meg 
kell találnotok m agatokban / a legteljesebb ember
séget” -  hirdeti így vagyunk együtt című verse, a kötet 
egyik legjobb darabja.

Optim izmusa derűs, mégsem harsány: Kis Ferenc 
nem téved plakátokra nyom tatható szólamokba, 
általában elkerüli a mozgalmi költészet gyakori buk
tatóját: a jelszavakat. V ilágában van valami idillikus, 
m eghitt hangjai inkább az érzelmesség veszélyeit 
rejtik, m int a hangosságét. A szabadvers expresszív 
áradása, elvont fogalmazása gyakran tetszik álruhá
nak, versei m intha szívesebben találnának otthonra 
az egyszerű örömök, a hétköznapok konkrét világá
ban, m int az expresszionizmus folytonos magas
feszültségében, elvont általánosításaiban. Kis Ferenc 
szabadverse lágyabb és halkabb, m int kortársaié, 
indulatai csendesebbek, az erő kifejezését gyakran 
váltja fel valami elégikus érzékenység, a pátoszt még
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gyakrabban az idill melege. M intha Kassák ihlete 
mellett rejtett áramlásként jelen lenne a Meztelenül 
Kosztolányijának részvéte és érzékenysége is: „ha 
karjaim az alvó város mélyébe nyújtom /  millió 
kézben lesz emlék a kezem” (Esti búcsúszavak) -  hang
zik fel a közösségvágyj de most egy csendesebb és 
ábrándosabb megfogalmazásban. Igen, Kis Ferenc 
első verseinek ihletői között ott találjuk az idillt -  
még akkor is, amikor ezek a versek egyre gyakrabban 
szólaltatják meg a munkássors keserves tapasztalatait: 
a munkanélküliség, a börtön, a nyomor valóságát 
(Fogházban, Munkanélküliek kórusa, A köpködőben). 
A fiatalság idillikus közérzetét az önarcképet rajzoló 
Fiatal költő sűríti m agába: ,,éhezik, fázik, de szerel
mes / szívében sohse dideregnek / a nemköltöző m a
darak.”

Az első kötet formai eszközei ugyancsak Kassák 
költészetének hatásáról tanúskodnak. Az expresszív 
fogalmazás, a metaforák absztrakt távlatokba állítása, 
a jelképek ereje és a gondolat tömör kifejezése a 
mester példáját tükrözik: „elfojtott vágyainkat, mint 
meggyulladt virágokat / átadjuk neki, / ő pedig 
szigorú törvényeivel leméri őket” ( így vagyunk 
együtt). A hatás szomszédságában azonban m ár fel
feltűnik az egyéniség: Kis Ferenc műhelye máris 
sajátos hangokat hallat. Egyforma leleménnyel fejezi 
ki az erőt és a gyengédséget: a tehetetlenség indulatos 
képekbe forr: „ökleid, mint kiégett bombák, / a földre 
hullanak” (Ne menj ki a mezőre), a munka varázsa 
pedig szinte idilli képeket láttat vele: a fehér papírral 
érintkező ólombetűk „testvéri gyülekezete” költői 
tárggyá válik a Bevezető ihletett soraiban.

Az idill vágya, mely az expresszionizmus áradó 
akkordjai között eddig is hallatta lágyabb hangjait, 
végül is lecsendesítette az ódái áradást. M ár első 
kötetébe is belopta az idillikus hangulatokat, a falu 
bukolikus világának csendes bűvöletét (Őszi fa lu ), 
sőt a hangsúlyos ütemeket is, bár egyelőre a rím 
díszítő eszköze nélkül ( Munkanélküliek kórusa). M áso
dik kötete: a Fegyvertelen (1935) azonban szinte 
teljesen hátat fordított korábbi formáinak s vissza
tért a népköltészet, a hagyomány eszközeihez, a 
falusi gyermekkor népdalkincséhez.

Kis Ferenc fordulatát Illyés és Erdélyi sikere is 
biztathatta. Erre utal a második kötet első verse is: 
az Árvák Illyés „epikus” lírájának, az Ifjúságnak, a 
Hősökről beszéleknek hatására kereste meg tém áját a 
gyermekkorban, hangnemét a tárgyiasságban, költői 
eszközeit a konkrétumok között és formáját a vers
szerűség kötöttségében, a hangsúlyos verselés ütemei
ben. Csupán a vers lírai csattanója emlékeztet a 
korábbi szabadversek kötetlen és absztrakt fogalma
zására. Kis Ferenc, ha Illyés hatására is, de végre 
rá ta lált költői anyanyelvére s a következő években 
ezen a nyelven szólaltak meg sajátos élményei. Ám 
éppen ilyen ösztönző hatással volt rá  József Attila 
költészete és barátsága is. Találkozások József Attilával 
című írásában számolt be ennek a hatásnak az állo
másairól, különösen az 1932-ben megjelent Külvárosi 
éj című kötetből tanult sokat. József A ttila példája 
azonban nemcsak a költői fordulatot segítette, hanem

Kis Ferenc egész ú tját ez a példa tájolta be. A külvá
ros rideg környezetének bem utatása ( Angyalföldi 
séta), az egyszerűség mögé rejtett dialektikus gon
dolati tartalom  (Egyedül), sőt a szerelmes vers 
m etaforáiba zárt társadalm i kép (a Szeretlek „föld
éhes parasztok vágyával szeretlek” sorának olvastán 
a Flóra hasonló megoldásaira kell gondolnunk) egy
arán t az új barátság és példa sugárzásáról beszél.

Kis Ferenc tanítvány lett, de nem vált utánzóvá. 
A filológia kim utatja az iskolát, ám az élmény, a 
versek sajátos világa megvallja az egyéni alkotót. 
Illyés és József Attila példája éppen az egyéniséget 
szabadította fel Kis Ferencben, a nyelvét oldotta meg, 
hogy beszámolhasson sorsáról, vallomást tehessen esz
ményei mellett.

Láttuk, hogy Kis Ferenc egyéniségétől nem volt 
idegen az öröm, a hétköznapok, a család, a m unka 
derűje, a jövő reménysége. A költő az élet vágyával, 
a boldogság igényével érkezett, s emberi-költői lehe
tőségeit készült kibontakoztatni: „összedobban ben
nem m inden mozgás, / m ert szeretek és élni akarok” 
-  kiált fel Dal című költeményében. A kor egyik jel
legzetes kifejezése: az „önm aga megvalósítása” több
ször is előfordul verseiben ( Gyógyulóban, Barátaimhoz) ■ 
Az egyéniség „m egvalósításának” program ja mégsem 
jelentett individualizmust: Kis Ferenc saját emelke
dését mindig a munkásosztály jövőjének távlatában 
látta. Az öröm, a boldogság igényével, az emelkedés 
reményével indult költő persze könnyen szerzett sérü
léseket a kor mostoha társadalm i viszonyai között. 
O tthon helyett a börtön ismétlődő szenvedését kapta, 
elismerés helyett a m unkanélkülinek kijáró megve
tést, az idill vágyát a nyomor valósága fojtogatta, 
a jövő reményeire a fasizmus és a közeledő háború 
árnyéka borult. Kis Ferencből -  m int annyi másból -  
így éppen törekvéseinek kudarca, a vágyak és a való
ság egymással feleselő ellentéte csalta elő a verseket. 
A munkássors tragikus élményeit szorítja lázas soraiba 
a Falak között, a Dal, az Anyám levele /., a személyes 
sors keserűsége tör fel a Kegyetlen vagyok mélyéről 
(„a  megalázás vermeit / s ahány börtön van, isme
rem ” ), s a háború rémeivel viaskodnak az Ezer 
ördög kísérteties képei:

Ezer ördög ezer lapáttal 
izzó parazsat szór az égre, 
vérvörös pecsét a nap s az ég 
a megpecsételt sorsú béke!

A benne lüktető erő és a bénító sors dialektikája 
lobbantja elő egyik legjobb versét: a Háborút: „képze
letem mi volna más? / két ablak közt dongó darázs! 
/ hogyha bántod, még akkor is / belédcsíp, ha beléhal 
is!” .

A tehetetlenség orvossága az elkötelezettség -  ezt 
Kis Ferenc is tudta. A kétségbeesés képeit, a rem ény
telenség igéit a lázadás indulatának kellett felváltania . 
Az Őszi sorok elégikus-fájdalmas hangulatából szen
vedélyes cselekvésvágy robban elő: 
elszánt m agatartás dokum entum ai. Kis Ferenc szíve
sebben lenne az öröm énekese, m int a harcoké, a
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történelem  viharaiban mégis elfogadja a küzdelmet. 
Versei helytállásra, hűségre b iztatnak, ars poeticája 
a költészet társadalm i hivatását fogalmazza meg: 
„Fegyvertelen a költő -  m it tehetne? / Verseket ír a 
hűtlen ég a la tt, / hogy hajótörött, árva népek kedve

Ó, ha kazán lennék, kit önnön gőzének 
ereje feszit szét, a mélyrenyelt harag -  
az őszi homályban, mint füstben a szikrák, 
pattognának sűrű bujtogató szavak!

Ez az indulat parancsolja a költőre a forradalm i elkö
telezettséget. A háború a la tt írt versek egy harcokra 
/ emelkedjék, hogy hinni tud janak!” (Szelíd húrokon). 
Az elkötelezettség ereje vezeti az illegális kommunista 
p árt soraiba s a ,,M unkásírók” -nak a harm incas évek 
végén szerveződő csoportjába. Benjámin László, 
Keszthelyi Zoltán, Földeák János, V aád Ferenc, 
Vészi Endre és mások társaságában vesz részt a cso
port m ozgalm aiban, így pl. o tt találjuk az 1939-es 
Népszava Naptár és az 1941-es Mérleg című antológiák 
szerzői között is.

Költészetének a laphangja továbbra is a csendes 
szomorúság m arad, versei azonban nem  válnak 
k iábrándulttá. O lyan költő jegyzi le ezeket a sorokat, 
akit bán t ugyan a kor, mégsem hagyja el helyét, 
sorsát, ha fájdalmas is, önérzetesen viseli el: „H a  
lehetne, se bontanék itt szárnyat -  / magasba én csak 
népem nek feltám adt / millióival együtt szállanék” ! 
(Szonett). Egyenes tartással áll a világban s a meg- 
alázottság, üldözés, börtön és háború szorításában 
is a jövőben keres vigasztalást, sőt diadalt: „M élyen, 
m int a gyökér, amely a viharral / m egküzdött: 
mosolygok csendes diadallal” ( Csendes diadallal, első 
változat), -  a „nép  szívében” akarja megtalálni 
o tthonát (Ami megőriz).

Az otthon- és hazatalálás szólama hangzik fel a 
felszabadulás u tán  írt versekben. K ár, hogy Kis 
Ferenc lírája néhány év u tán  elapadt, s hogy a termő 
évek is (1948-51) a megfáradás tüneteit m utatták. 
A régi erő csak az utolsó idők megújuló ihletében 
talált hajdani önm agára: az utolsó versek játékos 
kötekedése (Kotlik a költő), a m últ emlékeinek szám
bavétele (József Attila sírkövére, Újra otthon), az év
tizedeken át őrzött szerelem ( Anna születésnapjára) 
és az öregkor m agánya (Elvtársaimhoz) a vallomásos 
őszinteség hang jait csalta elő a sokat szenvedett 
költőből, s további -  sajnos m ár el nem  készült -  
„őszikéket” ígért.

A külön világ rendjében az egyéni élmények meg
szerzésével együtt alakultak ki Kis Ferenc lírájának

formai eszközei is. Szóképei a konkrétumok érzék- 
letességéből szikráztak fel: a metaforák és hasonlatok 
mögé a tapasztalatok, egy sajátos sors élményei épí
tettek fedezetet. Az élményszerű képek persze meg
őrizték a fiatalkori expresszionizmus örökségét is: 
az első korszak forró és elvont metaforái klasszicizá- 
lódtak a Dongó darázsban („m intha a nap Isten hóna 
/ a la tt tüzes tályog vóna!” ) és az Ezer ördög (m ár 
idézett) soraiban. Eszközeinek egy másik rétegét az 
idill ihlette, a gyengéd és m eghitt képek Kis Ferenc 
arcának m ár em lített derűs és szelíd vonásaira vilá
gítanak rá: „emlékeim közt úgy járok, m int az 
álmos / gyermek, ha ujjain visszafelé számol” ( Őszi 
sorok), vagy: „elcsitul / a kis falu, m int fáradt, 
hanyattfekvő / ember, gyűrődött arca kisimul” ( Úton- 
útfélen). A legérdekesebbek mégis azok a szóképek, 
melyek a munkássors sajátos élményeitől kapják 
fényüket: Kis Ferenc verseiben nemcsak tem atikát 
és indulatokat ébreszt a munkásmozgalom, hanem 
költői képeket is: „ a  tündér idő / átkönyököl sötét 
emlékeink rácsán” (Mártírjaink emlékére) -  jelenik 
meg a börtön oly sokszor felidézett emléke; „tüntetnek 
a rongyos akácok” ( Őszi sorok) -  játszik egymásba a 
természet és a mozgalom.

Kis Ferenc költői eszközei nem  törekedtek külö
nösebb változatosságra, eredményei mégis igényes 
verskultúrát terem tettek. Zavaros vagy kevéssé á t
gondolt m etaforára sehol sem akadunk, nemegyszer 
viszont éppen költői leleményeivel, a képek láttató  
varázsával hökkenti meg az olvasót. Műhelye igényes 
természetére vall egyébként a szövegek folytonos 
csiszolásának, átformálásának m unkája is. Gyakran 
alakította át verseit, sokszor újabb élmények öltötték 
m agukra a régi vers puritán  díszeit. Földeák János 
tanulm ánya bőséges anyag segítségével ismerteti a 
költői módszer e jellegzetességét ( Kis Ferencről és költé
szetéről. K ortárs, 1960). A versek folytonos átformálása 
persze azt is m utatja, hogy Kis Ferencet valójában 
egész pályája során néhány tém a foglalkoztatta, 
egyéniségét néhány nagy élmény já r ta  át csupán. 
Versei egy viszonylag zárt világból születtek, műhelye 
nem akarta befogadni a kor költészetének teljes 
problem atikáját. A vállalt — és hadd hangsúlyozzuk: 
fontos -  feladatot azonban a „nagy költészet” színvo
nalán oldotta meg, világának egész mélysége és 
magassága jelen van verseiben, az átélt sors vala
mennyi öröme és fájdalma, szenvedése és reménye 
ott lüktet az életmű soraiban. Ennek a külön világnak 
és ennek a sorsnak a lírai teljessége avatja felfedezéssé 
a Munka utáni olvasó és kritikus számára egyaránt.

Pomogáts Béla
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M olnár Gézára a M árta megjelenésekor figyeltem 
fel. Játék , trükk, ironikus regényszerkezet, esszé és 
vallomás az íróról és készülő művéről -  mind a meg
ismerés funkcióját szolgálták, az ellenforradalom és 
a konszolidáció hatását a szereplőkre. V alóban kísér
letező regény volt a M árta, a felbontott formákban 
a rendteremtés vágya vibrált. Viharos történeti 
időkben egy-egy kirobbanóan éles pillanatban össze
sűrűsödnek az ember életének legfontosabb prob
lémái; olyan jellembeli sajátosságok lepleződnek le, 
amelyek nyugalmasabb körülmények között csak 
hosszú éyek során elszórtan jelennének meg.

Üj regényciklusában M olnár Géza feltehetően 
jobban kötődik a X IX . század hagyományaihoz. 
Feltehetően, mondjuk, m ert eddig csak két kötete 
jelent meg, és a még hátralevő váratlan meglepe
tésekkel szolgálhat; módosíthatja, kiegészítheti, sőt 
akár egészen meg is változtathatja a mű szerkezeti 
arányait, szerkesztési koncepcióját.

A ciklust terjedelmes prológ vezeti be, amely az 
első kötetnek, a Város a felhők alatt címűnek, körül
belül a felét teszi ki. A prológus négy monológjában 
négy öregember, M artin  néni és M artin  bácsi, Ács 
néni és Ács bácsi mondja el életét. Két házaspár; 
a férj és a feleség m indkettőben természetesen azonos 
élményeket, történeteket is érintenek, és ez a szer
kesztésmód alkalmas az élmények szembesítésére, 
kontrolljára, am it még fokoz az a tény is, hogy a 
későbbi fejezetekben, elsősorban fiaikhoz való viszo
nyukban új aspektusból is megismerkedhetünk 
élményeikkel. Ez a szerkesztési mód jól szolgálja az 
egyénítést, az azonos társadalm i körülmények közt 
élő, nagyjában azonos életkorú margitvárosi m un
kások közti különbségek kiemelését, am int ezek a 
különbségek gyermek- és ifjúkor, családi körülmé
nyek és szerelmeik hatására kialakulnak. Az emlé
keiket felidéző monológokat a szülők napjainkban 
mondják el, feltehetően olyan időpontban, amelyben 
majd az utolsó kötet lezárja a ciklus eseményeit. 
Napjainkra bennük azonban inkább csak egy-egy 
utalás esik; csak egy-egy ürügy a visszaemlékezések 
„beindítására” , a történetet többnyire a felszabadulá
sig követik, pontosabban gyermekeik felcseperedéséig. 
Ez a szerkesztési eljárás tanulságos és hasznos, mégis 
a monológokhoz való ürügy, különösen Ács bácsi 
esetében, mesterkéltnek hat. A monológokban — a 
műfaj törvényének megfelelően — az író természete
sen csak annyit mond el a külvilágról, am ennyit 
abból hősei észrevesznek. A prológ monológjai, 
a szembesítések figyelembevételével, hitelesnek lá t
szanak, bár egy-egy részletükben túl szabályosak, 
túl irodalm inak tűnnek. Olykor m intha az író meg
feledkezne alakjairól, és helyettük beszél, helyettük 
szerkeszti mondataikat.

A mű második nagy szerkezeti része, legalábbis az 
eddigiek alapján, a Város a felhők alatt befejező 
részét és a Holtak fogságábant tartalm azza. I tt  m ár 
az író szerkeszt, m indenttudó -  akár X IX . századi 
kollégája -  és sokkal tágabb-szélesebb világot ábrá-

Molnár Géza: A holtak fogságában
( Magvető Könyvkiadó, 1964.)

zol, m int am it a monológ természeténél fogva be
m utathatott. H a a Prológot, természetesen csak egy 
szemszögből, úgy jellemezhetnénk, hogy az apák 
vallanak benne fiaikról, a következő rész inkább 
a gyermek vallomása szüléikről. Az epizódok itt 
jelentős helyet foglalnak, néha m ár túlburjánzóknak 
is látszanak, és m a még nem  lehet tudni, az író 
mesélőkedvének öncélú termékei-e, vagy pedig a 
későbbi kötetek rendeltetésének megfelelően szigo
rúan szerkesztettek-e? A számtalan, tagadhatatlanul 
érdekes epizódon túl a mese főmenete a következő: 
az egykori vöröskatona, de a munkásmozgalomtól 
visszahúzódó M artin  bácsi fiának, és a munkás- 
mozgalomhoz elsősorban 1919 után eljutó, végig 
illegális pártm unkát végző Ács bácsi lányának talál
kozása -  a mozgalomban és a szerelemben. A mese 
maga naivan romantikus lenne, és szülői monológok 
szerepeltetése nevettetően fölösleges apparátusnak 
tűnne, ha a szerző számos lényeges problém át nem 
vetne fel, szervesen a mese keretében és nem pedig 
kívülről ráaggatva.

Színhely: a regény egy képzelt külvárosban, M argit- 
városban játszódik -  elsősorban. M ert idegen orszá
gokkal, országrészekkel, tájakkal, környezettel három 
féleképpen is találkozunk a műben. Először: a m ono
lógok szereplői olyan tájakat is felidéznek, amelyben 
sohasem jártak  és amelynek elmosódó képét őseik 
hagyományozták rájuk (így pl. M artin  néni Ameri
kát). Másodszor, ugyancsak a monológok öreg hősei 
emlékeznek vissza eseményekben gazdag gyermek- és 
ifjúkoruk különböző állomásaira, így M artin  bácsi 
a lengyelországi harcterekre és az oroszországi 
hadifogolyélet színtereire. H arm adszor pedig, és 
most m ár nem is emlékezés síkján, hanem  egy
idejűleg az elbeszélés menetével, a margitvárosiak a 
legkülönbözőbb helyeken fordulnak meg. Lak
tanyákban, budapesti m unka-, mulatóhelyeken, 
különféle börtönökben, a Felvidéken — és a fasiszták 
által a II. világháború első éveiben elfoglalt szovjet 
területeken, meg a bori haláltáborban. Mégis a 
cselekmény színhelye zömmel és súlyát tekintve az 
em lített külváros.

A szereplők: elsősorban margitvárosi munkások és 
családtagjaik. Öregek és fiatalok egyaránt. De itt is 
meg kell a fenti különböztetést tennünk. A monoló
gok szereplői olyan alakokat is felidéznek, akikről 
csak hallottak. Másodszor, olyan figurákról beszél
nek, akikkel bár a legszorosabb testi-szellemi kap
csolatban állottak -  szülők, testvérek, szerelmek-, de 
akikről csak a szubjektív visszaemlékezés szemszögén 
keresztül értesülünk. Harm adszor, és ezek vannak 
túlsúlyban, azok a szereplők, akikkel a regények 
főhősei kerülnek valaminő kapcsolatba, és akik az 
objektív írói leírás által válnak ismerőseinkké. Ez 
utóbbiak a legkülönbözőbb társadalm i réteghez ta r 
toznak, elsősorban nagyipari munkások, de vannak 
köztük kisipariak is, tanoncok, kis- és nagyburzsoák,
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különböző értelmiségiek, lum penproletárok, börtön
őrök, keretlegények, tolvajok, selyemfiúk, márkik, 
katonatisztek és közlegények, spiclik és H ain Péter 
különítményesei. Politikailag a legkülönbözőbb fel- 
fogásúak; meggyőződéses, harcos kommunisták, akik 
közt vannak szektáriánusok, népfrontpolitikát foly
tatók és átm enetiek; liberális anarchisták, félfasiszta 
vagy fasiszta polgárok, szélsőséges nácibarátok és 
náciellenes m agyar nacionalisták, politikailag közöm
bösök, és így tovább. E harm adik kategóriába ta r
tozó személyek vagy egy-egy pillanatra csupán, de 
inkább hosszabb-rövidebb epizódok tartam ára fel
bukkannak, különösen a Holtak fogságában című 
kötetben. Többségük időről-időre visszatér. A szemé
lyek és az epizódok szinte láncreakcióként vonják 
egymást, a Város a felhők a la tt befejező része és 
A holtak fogságában most inkább lazán összefüggő 
elbeszélés vagy elbeszélés-töredékfüzérnek látszik, 
m int egységes regénynek. Ezek az epizódok tagad
hatatlanu l érdekesek, szemléletesek, az írónak sike
rü lt atmoszférát kelteni, de a befejező kötettől függ 
az egész mű sorsa: önm agukban érdekes részekre 
bomlik-e fel, vagy sikerül-e az írónak egységes 
egésszé formálnia.

Problémák: a Város a felhők a la tt cselekményes 
részének és a Holtak fogságában-nak hősei szembe
találkoznak a nem zet és a munkásmozgalom lénye
ges problém áival. M olnár Gézát dicséri, hogv az 
ún. kényes kérdéseket is bátran  érinti, lehetőleg több 
szemszögből, többféle jellem válaszadásaként. E

Bertha Bulcsu: Harlekin és szerelmese

(Magvető Könyvkiadó, 1964.)

A commedia dell’arte testhez simuló tarka ruhát, 
fekete félálarcot, kurta hajat és többnyire széles, 
rövid kardot viselő bohócának állandósult neve 
talán  csak jobb  híján kerülhetett Bertha Bulcsu 
második novelláskötetének irodalmiaskodóan keveset 
m ondó címébe. Szerencsére a bárdolatlan, gyáva, 
furfangos és pojácáskodó szerepkörnek nem sok köze 
van a könyv lényegi tartalm ához és jellegéhez.

Azonban ez az egyetlen kizáró ok nem  jelenti 
m indjárt azt is, hogy Bertha novellisztikájának 
karaktervonásait egykönnyen felvázolhatjuk. Külö
nösen nehéz most, ebben a könyvében megkeresni 
a bizonyosságokat adó tám pontokat. M intha a fiatal 
író m aga is tudatosan összebonyolította volna a szá
lakat. Igen, talán  direkt elegyíti, próbálgatja az 
alkatelemeket, hogy majd különböző irányú por
tyázásai u tán  megnyugodva hazataláljon. Első, 
Lányok napfényben c. kötete (1962) meglehetős sikeré
nek nyugtázásával jogosan teheti ezt. Sőt: csinálja 
is! A m agasra növekedésnek ilyenképp is lehet széle
sebb alapokat biztosítani.

M ár az előző gyűjtemény olvasása közben is 
konstatálhattuk, hogy a pécsi novellista elbeszélő

problémáknak csak vázlatos felsorolására szorítkoz
hatunk: az életveszélyes, halált vagy rokkantságot 
is ígérő, a családot is romlással fenyegető illegális 
pártm unka vállalása -  vagy a család; a magánéletbe 
való elmerülés. Szektariánus politika -  vagy népfront 
politika. A munkás és az értelmiségi kommunista. 
A szerelem társadalm i meghatározottságának kér
dései. Az 1939-es szovjet-német megnemtámadási 
szerződésnek, majd a szovjet hadsereg háború eleji 
súlyos vereségének hatása a munkásokra. A szek
tariánus párttagnak és a burzsoá iskolaigazgatónak 
viszonya a tanulni vágyó munkásfiatalhoz. Az anti
szemitizmus. A háború. A gyönge és korlátolt embe
rek elaljasodása a háborúban. A németek vereségé
ben bízó magyar munkásoknak a felszabadulást 
elősegítő (de fizikai létük megsemmisítésével is 
fenyegető) angol légibombázásokhoz való viszonyuk.

A monologikus és az epizodikus szerkesztési mód 
ellentéte széteséssel fenyegeti a regényciklust. Sikerül-e 
az írónak a szerteágazó cselekményt és problém a
kört, sokféle színhelyet, időt és a különféle közelítési 
módokat egységbe foglalni vagy sem -  a harmadik 
kötet hivatott eldönteni. Könnyelműség lenne jósol
gatni, hogy nagyszerű tabló lesz-e vagy reménytelen 
töredék; a legvalószínűbb, hogy nem tisztes közép
szerű alkotás lesz. Csak a reménytelen dilettánsok 
zsúfolnak össze annyi anyagot, m int M olnár Géza - ,  
és csak a legnagyobb mestereknek sikerül ilyen adat
halmazból egységes egészet alkotniok.

Ferenczi László

prózájának nincs egy pontosan kijelölhető centrum a, 
és nincs egy világosan körüljárható terrénum a sem. 
M ondhatnánk, kölcsönvett kifejezéssel, hogy centri
fugális természetű. Önm agából kifelé igyekszik, 
m inden tartom ánya külön kis rendszeres világ, az 
összefüggéseket fölösleges is nyomoznunk, nincs 
benne becsvágy, hogy a harmonikus egész látszatát 
keltse. A tematikus megszorítások helyett inkább a 
megformálás, a kidolgozás mikéntje terelte egy 
könyvbe korábbi írásait. Most ez az egyöntetűség is 
megbolydult.

Viszont ugyanakkor egy másfajta integrálódási 
folyamat indult meg a jelenlegi ciklusokon belül. 
Az összetartozást hol műfaji kritérium , hol pedig 
témaválasztási szempont határozza meg legfrissebb 
elbeszéléseinek rendezésében.

A Szép és szomorú élet -  véleményem szerint egysé
gében a legsikerültebb ciklus -  darabjainak kohéziós 
ereje a klasszikusnak nevezhető novella szerkesz
tésben lakozik. Ezekben az írásokban, akárcsak 
korábbi kötetének legteljesebb elbeszéléseiben -  azt 
a nehéz, pszichikailag összetett pillanatot exponálja, 
amikor egy emberi sors holtpontjáról szabadul el 
végre, s továbbjut az első aktív cselekvésig. H irtelen 
így, racionálisan összefoglalva talán kevésnek tűnik
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az egész, de a gyakorlat rá a bizonyító példa, 
milyen kín-keserves ez a kezdő lépés, és hányán 
képtelenek rá  életük végéig. De Bertha figuráinak 
többségében megvan ez a felülkerekedni tudó élet
ösztön. A történetek hősei -  ahogy Goethe is jelle
mezte egyhelyt a novella műfaját — „nem  tökélete
sek, nem kivételesek, de érdekesek és szeretetre- 
méltóak” . Fellázadnak a reájuk mért sors kényszere 
ellen, ahogy Öthey tábornok leánya, Bodor Gyula, 
a forgalomirányító, M árta, a presszósnő is végig
csatázzák megújulásukat. És ez a küzdés nem ered
ménytelen! Harcukat megnyerik, ahogy Jovanics, 
a lezüllött ember is újra bányász lesz. Ezt a céltérő 
,,önfelszabadítást” emelte ki elismeréssel két évvel 
ezelőtt a tapasztaltabb, idősebb pályatárs kritikája, 
és ez az energiatöményedés, megtaláltnak vélt élet
eszmény ragadja most is magával az olvasót Bertha 
elbeszéléseiben. Az író olyan szenvedéllyel tárja fel 
ezt a lélektani folyamatot, ahogy az ember csak a 
maga vívódásaira tud rádöbbenni, miképp saját 
stációit járja  meg. Elemző lírájú írásművészet van 
itt kibontakozóban: írója meglelte mondanivalóját 
és m ár önnön hangja is idomul hozzá.

Ismeri a hangulat- és atmoszférateremtés for
télyait, finomságait, képei alkalmasint meghökken- 
tőek, és mégis árnyalatosán applikálódnak az elbe
szélések anyagára. Jó  érzékkel ötvözött vágásokkal 
operál például a sok tehetséget m utató A rend 
fokozatai című, tempósan szerkesztett és korszerűen 
megoldott írásában. A harm ónia, a megelégedettség 
jegyében indított expozícióban villámcsapásként 
érkezik a tragédia. A jelennek és a múltnak egybe- 
mosása, ez a félmúlt hangulat aztán lírai ihletéssel 
bontja ki az erkölcsi katarzist. így Bertha általá
ban -  a műfaji követelményeket szem előtt tartva -  
nem a személyiség teljes fejlődését adja, hanem  egy 
darabot az ember életéből, amelyben a feszültség 
és a válság dominál, s ez a sorsfordulat m utatja 
meg tisztán az egyén igazi arcát. Ezt sikerül neki 
bensőséges eszközökkel megrajzolnia. Nincs ezekben 
a képekben semmi külsőségesség, abban sem, ahogy 
szimbolikussá növekednek a főhősök sajátmagukkal 
és környezetükkel szemben megnyert csatái. Bertha 
képes beszédének stilisztikai értékét épp ez fokozza, 
a jelkép asszociatív hatásával nemcsak a kifejezendő 
gondolattartalm at tökéletesíti, hanem  ezzel kapcso
latban új gondolatsorokat is életre hív, különböző 
emóciókat, hangulatot, bonyolult lelkiképzeteket 
sugall.

Műfaji azonosság fűzi szintén láncolattá a Miniatű
rök c. ciklus rövid írásait. Tárcáknak, vázlatoknak 
minősíthetjük ezeket a két-három flekknyi reflexió
kat. Az történik bennük tulajdonképp, m int ahogy 
az író az egyikben írja is: „nekieresztettem gondola
taim at, hadd kószáljanak kedvükre” . Hasonlóak 
a kiindítások alapötletei is: szinte porszemnyi
élményt mikroszkopizál: nyom ába szegődik egy-egy 
érdekesnek tűnő alaknak, a féllábú Kázm ér úrnak, 
a gyárakba siető pufajkás munkásoknak, a szociális 
otthon kapuján kilopakodó öregembernek, meg
próbál rövid úton rájönni viselkedésük mozgató

okaira, de van mikor csak fantáziáját dolgoztatja,, 
az író nyíltan fonja figurái köré képzeletének szöve
vényét, vagy alapossággal faggatja interjú alanyát. 
Az ilyesféle leleplezésekben megnyilvánul bizonyos 
modern racionalizmus, de egyúttal valami csúfon- 
dáros-pajkos illúziórombolás is, amely az „acélkék 
fiat” csodája mögött dolgos tudást, gyürkőzést, az 
állandóan Konstancába igyekvő „hajós” , a lebilin
cselő m odorú körszakállas fiatalember vagy a 
„harm adik sápadt” történetében emberi gyöngesé- 
geket tár fel. Többször visszakanyarodik az öregek 
problémájához is, leginkább róluk elmélkedik, 
s fiatalos tisztelettel hajlik meg a „boszorkányos 
rútság”-ban, a „töpörödött test” -ben őrzött titkok 
és felhalmozódott tapasztalások előtt. Azonban az 
író így is adósunk, a maga szabta szűk keretek m iatt 
nem hozza ki mindazokat a lehetőségeket, amelyek 
ezekben a tém ákban eleve adottak. Vagyis a dolog 
könnyebbik végét fogja meg, napilap karcolattá 
vékonyítja ügyes megfigyeléseit.

Hosszasan taglalja viszont A fehér csend c. ciklusá
nak tém áit, sőt az egyikre két változatot is ad. De a 
sorozatból épp a címadó elbeszélés kívánkozik ki, 
a m unkam orál kérdését tárgyaló, valóságigénnyel 
komponált írás nem csatlakozik természetes foly
tonossággal a többihez, a háború és az atom halál 
rettenetétől való iszonyodásban fogant darabokhoz. 
M egformálásában is különbözik a másikaktól, am e
lyek kísérletező megoldásaikból — miközben némi 
öncélúság, kevés irracionalizmus is beléjük csöp
pent -  hiányzik valahogy a teljesebb közérthetőség 
igénye, és ahol Berthától nem idegen a misztifikálás 
és a rom antika sem. A képzelet játéka irányít itt 
jobbára, m odern utánérzéseket vélünk fölsejdülni, 
még ha legm egfoghatatlanabb lázálm aiban és káp- 
rázataiban is van egy reális hang és egy becsületes 
tiltakozás a háború ellen. Igaz, ezekben a sorokban 
is érezzük olykor az élet eleven bizsergését, de 
ugyanakkor fölöslegesen ködösít. A Szomjan haltak 
a fá k  alapinspirációjában hasonlít a korábbi A halakat 
nem lehet kipusztítani c. elbeszéléséhez, azonban épp 
ez a kezdettől végig valam iképp túlzott naiv szem
lélet, amely a gyerekekével egyesül, és nem tesz 
különbséget a való külső világ, a hang és a gondolat, 
a szó és az általa jelölt, valam int alakított dolgok 
között — elaprózza az előbbi félelmetes és meg
döbbentő élményét. A Nyugtalan Európa c. írás 
viszont így teljesíti hagymázos vízióiban a maga 
módján és tehetségével a „rejtjeles” megformálást:, 
a bontottság, a hasadozottság kifejezésbeli kívánal
m ait, hogy minél tökéletesebben kiélezze a beteges 
szorongás borzalm át. A kétségbeesésével őrült álla
potba került kisember mákonyos révületének szabad 
képzetkapcsolásaival szólaltatja meg az író szavát 
fölemelő igazságait.

Valamilyen hasonló, de kevésbé eredményes 
hanghordozás uralkodik a Harlekin és szerelmese ciklus 
három , ugyanazon két szereplőt szinte megegyező 
környezetben színre vivő elbeszélésében is. A „fény
testű szerelmesek” külön világot alakítanak ki 
maguk körül, valójában meditációk, eszmefuttatá
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sok kavarognak a felszínes dialógusok mélyén, de 
épp ezek m utatják az írások gyengeségeit, a hozzájuk 
kapcsolódó, m ondhatnánk, filozofikus igényű két
ségeket az író kénytelen végül mégiscsak újra, köz
vetlen m ódon, néhány keresetlen szóval megfogal
m azni: „A z érzékek így becsapnak? Ilyen bizony
ta lan  az em ber? K ápráza t és titok a világ? H a nem 
bízhatunk érzékeinkben, akkor a környező világ 
csak illúzió, s a bizonytalan világban elkallódik az 
em ber.” Az író is elveszti egy pillanatra alkotói 
térérzékét és biztonságát ebben a konstruált rend
szerében. Nem tudja feloldani hőseinek dilem m áját,

Bodosi György: Az öröm szavai

(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964.)

Illyés Gyulának köszönhetjük, ha visszatér az 
irodalom ba egy elmúlt szép szokás: kézen fogni a 
kezdő költőt, mintegy bevezetni a társaságba, az 
olvasók körébe -  ajánlást írni első verseskönyvébe. 
H a elolvassuk Bodosi György kötetét, A z öröm sza
vait, láthatjuk, hogy érdemes is volt, meg szükséges is 
ez a figyelemkeltés. Nem olyan alkatú, vérmérsék
letű verseket találunk e kötetben, amelyek erőszako
san, nagy lendülettel u ta t törnének m aguknak az 
irodalm i közvélemény nehezen mozduló közegében, 
messziről m egm utatkoznának élénk színekkel, külö
nös ízekkel, feltűnő tarta lm i vagy stílusforradalom 
mal.

Szerény és csendes költő Bodosi, s nem  nagy fel- 
edező, de a versek együttesen eredeti költő-egyéniség 

vonásait rajzolják. Nem magas szintű költői kísérlet 
ez a kötetnyi vers, de bizonyító értékű: költővel 
ismerkedünk, akinek önálló világa van, aki a maga 
tartom ányáról pontos és színes képet ad; költői esz
közeiben takarékos ugyan, de nem  zsugori; alkata 
pedig, költő természete igen rokonszenves. Nem azt 
kell találgatnunk, hogy költő lesz-e valaha, hanem  
köszöntenünk őt, hogy körünkbe, olvasói közé érke
zett, s helyet keresni szám ára mai irodalm unkban.

Ami legjobban m egm arad bennünk a kötet elol
vasása u tán , az a gyermeki természetesség, játszi egy
szerűség, amellyel élményeit, környezete jelenségeit, 
tárgyait versbe foglalja. Becsületes m értéktartása 
m inden póztól, költői kalandtól megóvja. Nincsenek 
nagy m utatványai, nem  fut valam ilyen kigondolt 
verseszmény u tán , hanem  m agam agát igyekszik 
kifejezni. Ennek köszönheti, hogy szerencsés harm ó
nia valósul meg a költői m ű és a személyiség között. 
A m atőr költőnek neveznénk, nem  a szó lefokozó, 
hanem  elismerő értelm ében: éli köznapi életét, 
■s aztán  költői, nem  köznapi m ódon ábrázolja is. 
A versek tanúsítják -  és Illyés bevezetője - ,  hogy az 
orvosi h ivatástudat és a költői nem  két dolog nála; 
m egtalálta helyét, célját, nyugalm át napi m unkájá
ban , „gyerm ekei, felesége, betegei és baráta i köré
ben” , s ezt az életet, az egyik szenvedélyt kifejezi,

bizonyos fokú elesettségét, és nem is érzékelhető 
megfelelően, hogy mindez épp ennek a spekulatív 
életdarabnak közösségnélküliségéből, izoláltságából 
fakad.

így, ha végső soron a fogékony talentum nak és 
írnitudásnak szóló megelégedettséggel is csukja össze 
a bíráló Bertha Bulcsu könyvét, épp ezeknek az 
utóbbi írásoknak kapcsán ötlik eszébe az a követel
mény, am it M ikszáth tám asztott önm agának saját 
írói lelkiismeretével vitázva: „R ajzold nekem az élő, 
lüktető társadalm at, amit körülötted látsz, ez a fel
ada tod!”

Borbély Sándor

pontosan megrajzolja a másik, a költői. Ritka 
s egyre ritkább költő-m agatartás mai költészetünk
ben, rokonszenvet kelt az olvasóban, s alighanem ez 
a forrása a kötet legjobb erényeinek.

Annak például, hogy az ábrázolt világ teljes tárgyi 
és lélektani hitelességgel kerül a versekbe. A falusi 
emberek, a táj, a használati eszközök, a természet 
m otívumai: állatok, növények nem  díszletei és kellé
kei, hanem  szereplői költészetének, s teljes harm óniá
ban élnek a szemlélődő költővel. Eszméit velük 
fogalmazza meg, gondolatait gyakran indítja e motí
vumokról: „szögletes birsek” , „kapavágás, kasza
suhogás” , öreg bútorok, pókok, beteg emberek mind 
otthonosan illeszkednek a vers gondolatvilágába. 
Különösképpen a formás életképekben (Rendelés, 
Iskolai mise, Fűzárverés stb.) nyilatkozik meg ez a 
családias szép összhang a tárgyak és a költő között. 
Szemlélődése a kamaszé, aki friss szemmel és szomjas 
figyelemmel fedezi fel m agának a világot; gondolatai 
sem bonyolult szintézisek, hanem  áttetsző, egyvonalú 
alapigazságok az emberi sorsról, a háborúról, a sze
relemről. Nem fiatal em ber m ár, kezdő költőnek nem  
fiatal, mégis kamaszos elérzékenyülések, fiatalos 
örömök jellemzik kötetét, m éltán kapta a kötet 
A z öröm szavai címet. S a kicsi örömök és lelkesülések, 
az áhítatos vállomások erős meggyőződésű hum a
nista tanítássá összegeződnek, amelyből a közösségre 
találás öröme, a társak, segítőtársak keresése és m eg
becsülése hallatszik legerősebben. A versek szólói 
nem  m indig erőteljesen, de a kötet kórusa jól hall
hatóan szólaltatja meg ezt a hum anista vallomást. 
Még a félelmeiben, aggódó verseiben is van valami 
nyugodt bizonyosság; gyermeki kedélye kiegyenlíti 
az örömöket és aggodalm akat, megfékezi kétségeit és 
kom orabb gondolatait. A kétségbeesés is, az indulatos 
küzdelem is, a zengő pátosz is idegen e költészettől; 
szelíd, játékos hum ora is beleillik a képbe; szerelmes 
dalait is inkább jellem zi a gyengédség, m int az erős 
szenvedély.

S ehhez a szemléleti, gondolati, érzelmi egyszerű
séghez illik, alkalmazkodik a képi anyag, a nyelv, 
a beszédmód is. T alán  azért, m ert „am atő r” , nem  
forgolódik az irodalm i életben, érintetlenül hagyta őt
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a modernkedő módi, nincs egy konstruált képe, kér
kedő jelzője. Bízik a szavak értékében, jelentésében, 
nem halmoz és nem  túloz, legtöbb versét a finoman 
stilizált köznapi beszéd módján fogalmazza.

Ne hallgassuk el azonban ennek a stílusnak és 
szemléletnek és építésmódnak a fonákját sem, nem 
m indenütt sikerül pontosan és egyenletes színvonalon 
kifejeződnie ennek a költői világnak. Ez a póztalan 
természetesség néhol a túlzásaiban m utatkozik meg. 
Feltűnő, kihívó egyszerűségével néha szinte zavarba 
hozza az em bert, nem  hallatszanak-e mögüle iro
nikus felhangok. Egy-egy tárgyválasztása is meglepő: 
hát lehet még a kenyérszegésről például m int családi 
szertartásról érdemes verset írni? Meg naiv allegóriát 
arról, hogy a beteg autó olyan, m int a beteg ember? 
A kendőkről, amelyek ,,Puhák, melegek, feketék . . . 
Asztalt, ágyat, életet betakarók” ? Néhol gyanak
szunk, hogy feltűnni, tüntetni akar egyszerűségével, 
amikor például így kezdi a verset: „H ad d  fejezze ki 
ám ulatom at / e vers az állatok irán t!” -  s elgyönyör
ködik a ló bölcsességében, sőt a cirpelő tücsköt sem

restelli versbe fogni — s milyen lírai tanulságért: 
„  . . .  És ez a nem emberi muzsika / elragadott, m int 
remekmű soha. / Létem fölé, sorsom fölé emelt. / 
Hogy is tudhat egy csöpp bogár ilyent?” (Állatok). 
Stílusában is fellelhető időnként ez a túlhangsúlyo
zott köznapiság, egy-egy rím e, sánta asszonánca is 
ilyen vállrándító-nyers. így  merészeli például a 
„paradicsom i kert” -re ráfeleltetni azt, hogy „közel, 
még közelebb” . Ezekkel a de-egyszerü versekkel- 
fordulatokkal szinte partszegélyen já r  a költő, m intha 
költő-sorsát kísértené: meddig lehet menni e vállalt 
köznapiságban. Egy-egy verse m ár határeset, a 
költői egyszerűség és a primitívség limes-e; együtt 
látjuk ennek a prim ér költőiségnek a színét is meg a 
visszáját is; a meghitt családiasság m ár-m ár édes 
idillre változik, az áttetsző érzés-érzelmes sóhajtásra. 
De ez csak érinti, nem jellemzi a kötetet. S könnyen 
szemet hunyunk a nem  elég tisztán képzett hangok
nál a többi versek kedvéért, a kötet erényei kedvéért.

Farkas László

T U D O M Á N Y

Törpe korok, hitvány emberöltők nem bírják meg 
a tisztaságot s a nagyszívű embereket. Még haláluk
ban sem. A vétkeseknek, az elfajzott m aradéknak a 
puszta emlék is nyomasztó hagyomány. Riaszt és 
fenyeget; vádolni tud, szakadatlanul pörbe idéz. Sok 
ilyen szellemharcot ismer a történelem.

A mienk is. V an köztük azonban egy, am i p ára t
lan mindenképpen; így vívta igazát rendületlenül, 
s vádolt is, míg a figyelem rá  nem irányult, a szellem
árny Teleki László. Az öngyilkos patrióta, ki haza- 
és emberszeretetből, másokért m aradt egymagára. 
Híven emlékeihez -  felismert kötelességéhez; hűen 
a forradalomhoz, élete iskolájához s legszebb élmé
nyéhez; megvetéssel és undorral a zsarnok iránt. 
S mi legtöbb, egy lassú ráeszmélés, egy szent cél 
érdekében: hogy a kis népek közötti kölcsönös meg
értésnek, a józan belátásnak és bizalomnak jövője 
legyen egykor. Meg fedezete is, a vállalásban.

Itt a m agyarázata és legfőbb oka annak, emlékét 
m iért lepte por szinte a feledésig; milyen erőknek 
állt érdekében, hogy eszméit közöny, tudatlanság 
övezze. S annak, miért emlegették jobbára íróként, 
noha szerzői tollát csak egyszer vette föl, Kegyemét 
megírni. (Adassék tisztelet a kivételnek, ha írószámba 
vették is, fanyalogva. Enyhe kézlegyintéssel, hűvös 
mosollyal; bírálva, de rosszul, elemezve, korántsem 
szellemében.) Nem meglepő tehát, csak fájdalom, s 
valljuk be: szégyen, hogy méltó életrajza száz évet 
késett.

Horváth Zoltán: Teleki László

(Akadémiai Könyvkiadó 1964)

M ind mostanáig. Pőre, egyszersmind újabbkori 
történelm ünké, ezért ta rt még. így  követeli m a is, 
hogy éberebben nézzük a m últat, m int láttuk 
tegnap. M indazt, am i életében és később történt, 
főképp a világháborúkban, jelesül a házunk táján, 
a D una mentén: az egysorsú népek összekülönbözé- 
sét, a szörnyűségek és tragédiák sorát, melyektől ő 
még óvni akart. Közvetve is, a belpolitikában; ha 
onnét megkésett, innen meg korai program m al, de 
jövőt kérő felelősséggel, demokratikusan, a többség 
javára. M ert nemcsak vátesz volt, egyben ráterm ett 
vezér is. Más kérdés az, hogy tömegek élén, de sereg 
és követők nélkül.

Pőre m egújítását, életrajza alkalm ával, s hisszük: 
igazságos befejezését a köztudatban sok minden 
jogosítja s teszi aktuálissá. K ivált az előzmények. 
A nagyközönség figyelme -  jó  jel -  m ár ráirányult. 
Előbb 1961-ben, centenárium án, Válogatott müveiben. 
Aztán írói emléke tám adt új életre, veretes prózában 
éppúgy, m int a Kegyem átmentésében; Illyés Gyulá
nak köszönjük. Amint a Különcöt is; itt m ár a poli
tikus Teleki Lászsló áll reflektorfényben.

M em entóul és példaképül, hogy őrizzük emlékeze
tünkben, s tanuljunk tőle hazafiságot, igaz em ber
séget. (Felelősséget, hogy tudjunk helytállni, ha 
m egpróbál az élet; világot ölelő, magunkból sarjadó 
realizmust, mely elszántan a közboldogságot célozza;
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tárgyiasságot s mellé szigorú ítélkezést. Egyszóval 
erkölcsi norm át, igényeset, keményet, magasba 
emelve. Amilyet a közélet és emberség kíván.)

H orváth könyvének a példás apparátusra (új 
forrásokra is) épülő életrajznak a telibe talált 
jellem rajz egyik fő érdeme. A nemzetiség-eszme 
kivételével mellőzzük is a többit, legyenek bár még
oly fontosak, m int am inő a centralisták értékelése, 
a Batthyány-korm ány bem utatása, Kossuth meg az 
emigráció kritikája Világos u tán , vagy a Deák
csoporté 1860-1861-ben. Avatott bírákra, történé
szekre vár, hogy vitassák vagy osszák az eszmét. 
S az állásfoglalást, amely önm agát m agyarázza, ha a 
részletekben kisebb-nagyobb tévedésekkel is, de a 
legfőbb, leglényegesebb kérdésekben meggyőzően, 
logikus érveléssel: bőséges dokum entáció, tények 
alapján. H angoztatjuk ezt szánt szándékkal; be
vallottan sincs más célja e soroknak, minthogy biz
tasson az olvasásra. Egy kis példányszámú, viszony
lag drága könyvről van szó; most fordítva igaz a 
mondás: kell a jó  bornak is cégér. Míg belekóstolnak. 
Csak a zam at, az ismerkedés hozhatja meg a többit.

A jó  pályaképek és biográfiák m ódján H orváthé 
is kettőzött figyelemmel vizsgálja hősét. Emígy ön
törvényei, jellemfejlődése szerint, úgy meg arra 
ügyelve, küldetésében hogyan nő óriássá, kora 
neveltjeként. A jellem kép m indkét irányban árnyalt, 
lebilincselő. Észre sem vesszük, Teleki máris foglyául 
ejt, m agával ragad. Nincs apelláta. Puszta valójá
val, szellemével győz rajtunk, mi erősebb, m int a 
mágnes, delejes varázsú. H iába rendkívüli, m indig 
természetes; am i külsőség van benne, éppen nem a 
lényeg.

H orváth sem tekinti annak, noha alkatra, külse
jére  nézve Teleki megnyerő egyéniség. Amilyen 
volt is. A megsértett igazságot lépten-nyomon kihí
vással, bravúros párbajjal engeszteli; bár gazdag 
főúr, nagy név örököse, m indenütt szabadon mozog: 
a szegénylegények és forradalm árok közt éppúgy, 
m int a gondokba roskadó centralisták körül s a 
főrendi táblán, vagy a m onarchiák udvarában s az 
európai politika hivatalszállásain; széles látókörű, 
kiválóan képzett, éles ítéletü világfi, otthonos Euró
pában , nemcsak Pesten és Pozsonyban vagy éppen 
Szirákon: N yugat műveltjeivel is egyenrangúnak 
tudja m agát . . . Hangsúlyozzuk, együtt a könyvvel, 
h iába szolgál ez szellemi és fizikai valójához fontos 
járulékkal, leikéről, egyéniségéről nem  m ond eleget. 
Legszemélyesebb tulajdona -  legfőbb erénye s tra 
gikum ának forrása más természetű. Egyszerűen az, 
hogy az önbecsülés: a becsület megszállottja volt. 
M aga sem tud ta  hogyan, a tisztességet olybá vette, 
m int a napsütést, természetesnek. Szolgálatában sem 
já r t  el másképp. Tervezni tudott, szám ítani nem; 
m indig csak az igazat m ondta, a politikában is.

Pedig politikus volt. R ettegett hírű ellenzéki 
debattőr, nagyurak réme, hovatovább forradalm ár, 
m ajd 48 ügyének hűséges őre, diplom ata az emigrá

cióban; végül, elfogatása, kénytelen hazatérése után, 
a baloldal vezére, ki más választás híján életét dobja 
áldozatul, hogy a 67 felé tartó  politikai föld
csuszamlásban is embernek m aradjon.

A nagy magányosok módján; visszanézőben látszik 
csak igazán, mennyire az volt, eleitől fogva. Hisz 
barátai sem értették mindig jövőt fürkésző szellem
szárnyalását. Sem 48-ban, sem az emigrációban, 
sem később. Amikor legjobban kellett volna, maga 
Kossuth sem. Ellenfeleiről, meg ellenségeiről: a gaz
emberekről és együgyűekről nem is szólva. „Paraszttá 
vedlett gróf ’, ,,lázbeteg őrü lt” — alkalmasint így 
emlegették. Kevesen tudták, hogy tőről metszett 
dem okrata főúri külsőben, nagyon is józan.

Végzete volt, hogy tartson a kevesekkel, s utoljára 
egyedül m aradjon. Tőrbe csalatva, áldozatául egy 
aljas politikának; elszigetelve legjobb barátaitól: 
emigráns társaitól; cserben hagyatva még azoktól is, 
akikre pedig az emigráció -  kiszakadva a honi való
ságból, s téves információk alapján -  a legtöbbet 
építette: a hatalom m al m ár békülni, egyezkedni 
vágyó nemesi középrétegektől. Értsük szó szerint: 
ezért teszik pályaútját a sorozatos bukás, a szaka
datlan harc s a szüntelen remény oly vonzóvá, 
mélyen emberivé.

M eglehet véletlen, mindenesetre szimbolikus: a 
legelső nagy leckét Teleki abból kapta, mi az mino
ritásban lenni s onnan hirdetni igazságot. M int 
48-ban, amikor az egyetemes szabadságeszmény 
s a nemzetközi önrendelkezés jegyében váltig elle
nezte, együtt Petőfivel, hogy katonát adjunk az 
olaszok ellen. „Az a nemzet — vágta szemébe ellenei
nek —, mely szabadságot hirdetett, de nem a szabad
ság érdekében cselekedett, ki fog a civilizált nemze
tek sorából töröltetni.”

Bár leszavazták, és csalódott más téren is, soroza
tosan, hű m aradt kötelességéhez, hű a forradalom 
hoz. Korszerűségével; hogy elsőként tanítsa olyan 
időkben (49 m ájusában), midőn ha joga m ár nem is, 
oka még lett volna elegendő az ellenkezőjét hirdetni: 
a „különféle nemzetiségek iránt legyünk jogkiosztás
ban mentői bőkezűbbek. Nemcsak Ausztria halt 
meg, hanem  Szent István M agyarországa is” . Egyéb 
tevékenysége m utatja, ezt sem hitte másképp, mint 
szenvedélye, a népszabadság szerint. Akárcsak vezér
eszméjét a későbbiekben, a konföderációt, ily meg
fontolásból: Közép-Európa békéje és jövője a kis 
népek kölcsönös közeledésében s egyesült erejében 
ígérkezik vagy sehol; a hatalm i politikában a kiseb
bek mégoly igazságos ügye is csak játékszer.

Hagyjuk a többit. Teleki élete -  H orváth Zoltán 
könyve oly gazdag anyaggal szolgál, hogy hiú igye
kezet a szemelvényezés. Csak egyet még. Régi inte
lem, Teleki ifjúságában sokat hangoztatták: ismerjük 
meg eleink történetét, hogy tudjuk, mivégre lettünk.

Hasznos tanács, változatlanul érvényes.

Somogyi Sándor
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Két fiatal kritikus
E két tanulm ánykötet a fiatalabb generációhoz 

tartozó szerzők munkáit gyűjti össze, s adja a modern 
irodalom kérdései iránt érdeklődő olvasók kezébe. 
Közülük csupán az egyik, Batáé, tartalm az szabályos 
kritikákat, esszéket, irodalom történeti tanulm ányo
kat. Gyurkó László érdeklődése szerteágazóbb: 
érdeklik az erkölcs elvont és gyakorlati problémái, 
a politika, a riport csakúgy, mint az írói pályák, 
életművek, egyes alkotások, vagy akár irodalm i
művészeti jelenségek. M indkét kötet közös sajátossága 
egyfajta szemléleti frisseség, igényesség s átérzett 
felelősségtudat. Ami a kötetek tarta lm át illeti, szinte 
természetes, hogy a szerzők az eddigi termés javát 
igyekeztek könyvnyi egységbe foglalni. Az ilyenfajta 
egység persze mindig viszonylagos. Gyurkó sok
oldalú, s talán véglegesen ki sem jegecesedett érdek
lődése izgalmassá, de egyszersmind némileg tarkává 
teszi kötetét, Bata egységesebb, körülhatárolhatóbb 
témaválasztását pedig a recenziós alkalom befolyá
solja.

A világnézet és az irodalomszemlélet általános 
vonásain kívül egyébként a kötetek, s így a szerzők 
között alig van említésre méltó hasonlatosság. Gyurkó 
Lászlóra egy olyan tulajdonság jellemző, am it jobb 
híján dinamikus racionalizmusnak nevezhetnénk. 
Az erkölcs és dogmák c. nagyszabású polemikus tanul
m ánya például lendületes okfejtésével szinte elsöpri 
vitapartnereit, végeredményben azonban inkább 
beidegzett, rossz tradíciókat leplez le fölényesen, s 
kevésbé ügyel az új erkölcsi tudat kialakulását meg
határozó bonyolult tényezőkre. Lenin-tanulm ánya 
viszont egyike a legjobbaknak, am it az utóbbi évek
ben -  s nemcsak magyar vonatkozásban -  e tárgy
körben olvashattunk. Példa többek között arra  is, 
hogy politikai tém át nemcsak a közkeletű term ino
lógia segítségével lehet feldolgozni, s hogy a poli
tikai irodalom szemszögéből epizodikusnak tekin
tett jelenségek vagy történetek mennyire jellemző 
erejűek, ha lényeges összefüggésekbe ágyazódnak. 
A címadó A negyedik embert az igényes publicisztikai 
írások közé sorolhatjuk. E műfajban persze már 
nehezebb igazán újat adni, ezt az írást inkább a 
szimbólum és az alapötlet emeli magasabbra.

A tudatos művész címmel foglalja össze a kötetben 
található, szorosabb értelemben vett irodalmi tárgyú 
cikkeit. E cím inkább Gyurkó művészi ideálját, 
mintsem azok tartalm át jellemzi, hiszen, többek 
között, szó esik itt a Rozsdatemetőről, Sherwood 
Andersonról, Steinbeckről, Hemingwayről és Szép 
Ernőről, akiknek alkotásaiban a művészi tudatosság 
szerfölött eltérő módon érvényesült, vagy olykor 
egyszerűen hiányzott. Gyurkó ismertető jellegű 
irodalmi tanulm ányai és kritikái némiképpen emlé
keztetnek erkölcsi és világnézeti témájú gondolat
meneteire; szemmel láthatólag a művészet világá
ban is elsősorban e kérdések után nyomoz, bizonyos 
ihletettséggel és okosan. Szociográfiai írásai aktuá-

(Gyurkó László: A negyedik ember
Bata Imre: ívelő pályák — Szépirodalmi Könyvkiadó;

1964.)

lisak és élményszerűek, pusztán az utolsó -  Pillantás 
a közeljövőbe -  esetében tetszik úgy, m intha viszony
lag kevés tény alapján túl sok kombinációba bocsát
kozna.

Bata Im re szép vallomással kezdi kötetét. A kritikus 
hivatása valóban olyasféle, ahogy ő megfogalmazza. 
A kritika lehetőségeit és funkcióit persze az egyéb
ként nélkülözhetetlen hivatástudat egyedül nem 
határozza meg. Érdekes és alapos tanulm ányt írt 
A Válasz indulásáról. Bizonyos szempontból figyelemre 
méltó Az irodalom számvetése Debrecennel c. írása is, 
bár ebben -  elkerülhetetlenül -  a lokális problémák 
nagyságrendje aránytalanul megnő. Debrecent -  nem 
mindig kedvező módon -  m int ősi m agyar várost 
számos szál fűzi az irodalomhoz, talán több, m int 
bármely más vidéki városunkat. Ám sajátos arculata, 
ha talán kevésbé markáns is, m inden tájnak, minden 
városnak van. Egy külföldi olvasó, nem  ismervén 
a „debreceniség” fogalmát, e tanulm ány alapján 
úgy vélhetné, hogy az ottani „respublika” olyan 
nagyságrendű történeti képződmény, m int az ango
loknál Wales vagy Skócia. Elnézést kell kérnem e 
hasonlatért: a csalóka látszatot nem a tanulm ány 
tárgya okozza, hanem  inkább az a látószög, amely
ből az elemzett jelenségeket szemügyre veszi.

Kritikai érdeklődése igen jellemző: Benjáminról, 
Csanádi Im réről, Illyésről, Juhász Ferencről, Sar- 
kadiról, Szabó Pálról, Tam ási Áronról olvashatunk 
szép írásokat (Vas István összegyűjtött versei kap
csán is közöl pályaképszerű kritikát, mintegy jelezve, 
hogy érdeklődésének más forrásai is vannak). Bata 
a , ,beleérző” kritikusok típusához sorolható. Értő 
és elragadtatott kom m entátor ő, még értekező stílusa 
is költői magasságokba szárnyal. Inkább megérteni 
és m egm utatni törekszik a költői szépséget, érték
ítéletet -  ha kedvelt és tisztelt szerzőiről vall -  ritkáb
ban mond. M odern irodalm unk számos kérdését, 
ellentm ondását és konfliktusát az , ,átmenetiség” 
kategóriájából vezeti le, s nagy szerepet szán az 
egyes írói generációk küldetésének, sorsának. Az át
menetiséget, társadalm i és történeti folyamatok tekin
tetében persze minden felnőtt ismeri és tapasztala
tilag igazolhatja is. Hogy azonban ez pontosan mit 
jelent a művészet és az erkölcs világában, arra  Bata 
nem felel, nála ez valahogy minden emberi válaszút 
és dilemma külön megvilágításra nem szoruló m agya
rázata. A problém ákat inkább átérző mintsem 
mérlegelő módszeréből következik ez. Kötete így is 
tanulságos és elgondolkoztató, sőt m ondhatni élve
zetes olvasmány, s némileg saját pályájának biztató, 
de még nem eléggé határozott vonalú ívét is fel
rajzolja.

Wéber Antal
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V IS S ZH A N G

Világszemlélet? — Világnézet!

M ilyen eselyei vannak m anapság a forradalm i költészetnek? Miféle kapcsolat igazítja ma egy irányba 
társadalm i, illetve a művészeti forradalom  jeleseit? Egyáltalán, mit tehetünk az olyasfajta életművek me 
ítélésénél, melyek a haladás fő vonalától messze helyezkednek el, különállásuk azonnal észrevehető? Ha 
gassuk el ezeket a tehetségeket, m int erre bőségesen akadt a m últban példa, vagy „rehabilitá lván” őkt 
végképp adjuk fel azokat az elvi kategóriákat, melyek a társadalom  és a költészet között eleven, egyen 
hatást igenyelnek, persze nem  a propaganda szintjen? A kérdéseket a végtelenségig variálhatnánk, a lényt 
azonban m ár így is kitűnik: miképp formulázhato ma a költő és világnézet kapcsolata, az irodalom sajátos viszony 
között az elkötelezettség mely formái érvényesülhetnek úgy, hogy a sablonok, melyek egyaránt kompr. 
m ittálóak eszmére és poézisra, elkerülhetőek legyenek?

K ét m agyar költő, Orbán O ttó  és Eörsi István a közelmúltban, a Valóság hasábjain fejtették ki — némik 
polemizálva egymással, a lényeget érintőn viszont felerősítve állításaik közös m otívum ait: a forradaln 
költészet mai lehetőségeit, illetve távlatait is meglehetősen szkeptikusan szemlélik. O rbán -  többek között 
úgy, hogy messzemenő következtetéseket vont le például Majakovszkij, illetve a szovjet kulturális politik 
néhány hajdani képviselőinek nézeteltéréseiből. Eörsi mindezt elvontabban teszi, s végső következtetési 
ezért sokkalta súlyosabbak: ő egyenest a cinizmus mai létjogosultságát kívánja igazolni. Ehhez van szükség 
a „világszem lélet” fogalm ára, m int a költői munkásság megméréséhez egyedüli érvényes esztétikai-kritikí 
kategóriára, szemben a világnézet fogalmi rendszerével. Ez utóbbit ugyanis túlságosan tágnak -  és túlsá 
gosan merevnek ( !) találja, míg az általa ajánlott fogalom, „am ely egyaránt m agában foglalja az embere 
ösztönös és tudatos reagálásait, indulati, érzelmi és tudatvilágát” -  érvényességét, a forradalmiság határai 
maxim álisan kitágítva -  m egdönthetetlennek véli. Gyakorlatilag azonban a forradalmiság meghatározásának 
elkerülése, a világnézet, ha tetszik: a szocialista világnézet által Heinétől napjainkig determ inált költői szí 
jelentőségének tagadása, egy lehetetlen cinikus m agatartás igazolása akar lenni. „A  történelem -  írja . 
létrehozhat — az újkorban nemegyszer létre is hozott — olyan zűrzavaros hadállásokat, amelyek láttán  a- 
értelem  kétségbeesve vagy könnyed vállrándítással föladja a p artit.” így  lesz példakép „ a  legbölcsebb f 
legkövetkezetesebb” R im baud, „ak i legyintett egyet, és elm ent Afrikába fegyverkereskedőnek” . Lassá 
érteni kezdjük: mit is je lent ez a „ p a rti” , melyre legyinteni lehet, s rácáfolni életünk egyik felével a másikr: 
Könnyedén kell végignézni a világon, s ha az nem  adta, vagy éppen m a sem adja oly könnyen az eszmény
ként elképzelt társadalm i valóságot, hát le kell m ondani erről az igényről, életcélról. Eörsi eljut a mához: 
„m a ismét annyira összekuszálódtak a frontok, hogy nem  lehet olyan egységes, mindenki számára félreérthe
tetlen jelszót m ondani, amely köré homogén költészet és homogén sereg volna szervezhető. Legszentebb 
szavaink, költői szempontból annyit érnek, m int száz évvel ezelőtt a honfibú és a csalogány.” Ez a cinizmus 
m ostani igazolása, sőt: ez m ár m aga a cinizmus, mégpedig olyasfajta, amelyik a hamis indokolástól sem riad 
vissza. Lejárato tt szavak lettek a honfibú, a csalogány, száz évvel ezelőtt, a költészet átesett egy súlyos 
dezilluzionálódási folyamaton? Ám nem de Arany János számára ez a cinizmus lehetőség, kiindulási pont 
vagy alkalom arra , hogy kimondja a „rendületlenült” !

Eörsi a cinikus m agatartást a m arxista világnézetű, tehát forradalm ár költő szükséges önvédelmének tartja 
olyankor, ha „az  em ber úgy érzi, hogy legalábbis egy ideig nem já ru lh a t hozzá a megsértett világrend 
helyreállításához” . Forradalm iság és cinizmus, a határozott világnézet és m inden világnézet tagadása -  ha 
a szavaknak van értelmük, akkor ez a fából vaskarika varázslás m ent végbe ebben az elmefuttatásban. 
Nincsen itt másról szó, m int a határozott világnézet jelentőségének tagadásáról az egyéni költői m agatartás 
kialakításában. Majakovszkij konfliktusai, hogy ennél a példánál m aradjunk, rendkívül súlyosak voltak, 
s végül oly tragikussá növekedtek, hogy a költő számára nem  m aradt más megoldás, m int a vég. Csakhogy 
ez a konfliktus korántsem csupán Majakovszkij és a hatalom  közötti vitákra korlátozódott, sőt: igazából 
a forradalom  jellegének megítélése körül folyt az eszmecsere egy eléggé népes csoporttal, mely Majakovszkij 
m ellett, nem kétséges: őszinte barátságból, de helytelenítette a költő tökéletes azonosulását. A forradalom 
nem  vállalta a művészi forradalm at -  állították, akik a világnézet és társadalom  kapcsolatát fordítva kép
zelték el, m int az a valóságban létezik. Majakovszkij, aki viszont ismerte e valóság törvényét, azt állította; 
a művészeti forradalom nak szolgálnia kell, dolgoznia kell a társadalm i forradalom ért. Szám ára a konfliktus 
lehetséges megoldásai között a világnézet felcserélése egy önvédelmi cinizmussal fel sem vetődött, s ebben 
megegyezik József A ttilával. Tudniillik a cinizmus sem tértől és időtől független fogalom, s nem független, 
kiváltképp a költő szám ára nem független a világnézettől, s egyáltalán nem egy világnézeten belüli félre- 
állást, belső emigrációt fejez ki. A forradalm ár költő, az a poéta, aki a m arxista világnézetet sajátjaként 
vállalja -  nem  állhat félre, aktivitását nem adhatja fel, hiszen ez egyúttal világnézetének torzítását, ha nem 
teljes feladását jelenti.
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Elszigetelt jelenség lenne mindez? A jelek arra  m utatnak, hogy a m agyar irodalom ban, de általában a 
szocialista szellemű kultúrákban nem egy kísérlet zajlik m anapság a költő és világnézete kapcsolatának 
tisztázására. Nálunk például kitűnő alkalm at kínál Weöres Sándor költészete, amely egy vers kapcsán m ár 
korábban is, s új kötetének, a Tűzkútnak a megjelenése alkalmából kiváltképp a kritikai csatározások össz
tüzébe került. Bori Imre például a Növi Sadon megjelenő Híd, 1964. 9. és 11. szám ában közreadott hosszú 
tanulm ányában mindenekelőtt a weöresi költészet újdonságára, illetve a m agyar költészet és e sajátos életmű 
kapcsolataira igyekezett, sok eredeti megfigyeléssel, a tőle megszokott alapossággal rám utatni. T anulm ányá
nak néhány megállapítása vitára is ingerel egyúttal, többek között azzal, hogy szinte teljesen formalista 
módszerekkel élve, az ihlet és hatás szempontjait érvényesítve, a költői világkép, világnézet formálódására 
egyáltalán nem ügyel, sőt ez utóbbit nem  tekinti -  láthatólag -  érvényes kategóriának az irodalom tudom ány 
vizsgálataiban.

Tanulm ányának végkövetkeztetése ugyanis egy szinte tökéletes azonosság kim utatása Weöres és Józsefi 
Attila költői világa között. Egy zenei elv foglalja össze -  állítja Bori -  Weöres költőiségének azt az alapvető 
törekvését, amely a harm ónia utáni vágyban s költői megvalósulásában nyilatkozik meg. A „kozmikus” élet- 
és világszemlélet így tükröződik a költő harm ónia-princípium ában, amely ra jta  kívül ennyire szomjasan a 
magyar költészetben csak József A ttilában é l t . . .  Az a vallomás, amelyel Weöres „A  nehéz ó ra” című próza
versében fogalmazott meg, „kozmikus” képeivel meglepő hasonlatosságokat m utat József Attila „A  város- 
perem én” című versének zárósoraival, arra  utalva, hogy Weöres „kozmikus” szemlélete éppen úgy a katali
zátor szerepét játsza a harmónia-vágy realizálásában, m int József Attila müvében az ösztönöket és a termelő
erőket rendbe, harm óniába illesztő szocialista jövőbe vetett hit. A gondolatm enet summázása még ezután 
is meglepő: „ íg y  ju to tt el Weöres Sándor társadalm on kívüliségével ugyanannak a harmonikus hum ánum 
hitnek a bevallásáig, amelynek szellemében József Attila is figyelte a világ dolgait, a társadalmiság tragédiáját 
önnön életében élve á t . . .”

Weöres költői lendülete, újító-kísérletező kedve, formai világának meglepő bonyolultsága, erőfeszítései 
egyfajta harm ónia megteremtésére -  így lesz egyenlővé, a külső jegyek alapján, József A ttila törekvéseivel. 
Anélkül, hogy Bori figyelne arra  a különbségre, melyet éppen József Attila marxista világnézete határoz m egi 
nevezetesen, e harm ónia töltését, társadalm i aktivitását, a társadalom  újjárendezésének szocialista elvét, illetve 
hum anizm usának az adott korban rendkívül militans jellegét nem tekinti. Ez a hely persze nem alkalmas 
jrra, hogy Weöres költészetének specifikumairól polemizáljunk, de az különösebb részletezés nélkül is világos,, 
it Bori is megállapít valami hasonlót („a létezés spirituális vonásairól” szólva Weöres költészetével kapcso- 
tban), hogy ez a mű lényeges indítékaiban misztikus és nem materiális szemléletet m utat, irracionalitása 
;mcsak ihletében, hanem  költői megoldásaiban is érvényesül. József A ttiláról, úgy tetszik, mindennek az 
ílenkezőjét állapíthatnók meg. így  azután a szándékban, a teljességigényben, a harm ónia áhításában akár

mennyire is mutatkoznak hasonlóságok — a költőiség gyökerében más, a világnézet m eghatározta látásmód, s az 
ebből következő eszközök okán.

A Valóság vitatkozói és a Híd kritikusa egyaránt a világszemlélet kifejezést használta, m ert a világnézet 
fogalmát valam i módon apoetikusnak, direkt módon politikusnak, m agyarán: m a m ár használhatatlannak 
vélik. Holott ezzel a költő világának egy lényeges, a fontos dolgokat, az általános irányt meghatározó elemét 
hagyják figyelmen kívül, amely azután a részletekben is alapos nyomot hagy. Majakovszkijnál is, József A ttilá
nál is, m ásutt is.

E sikertelen kísérletek eredőjét azonban még nem érintettük, pedig -  véleményünk szerint -  nem  elhanya
golható ez sem, sőt a marxista kritika fontos problém áira irányítja a figyelmet. Bori tanulm ánya, a Valóság 
cikkei is azt tűzték ki célul, hogy olyan művekről, szándékokról adjanak számot, melyek eddig többnyire 
kívül m aradtak ítélkezésünk határain, illetve az egyértelmű elutasítás gesztusával fogadtattak. A szocialista 
irodalom egészén belül olyan irányoknak igényelnek helyet és elismerést, melyek jellegükben nem szocialisták,, 
neutrálisak vagy az öncélú irodalom eszményeit vallják. Igen, ennek a problém ának vizsgálata aligha halaszt
ható tovább, persze ez azoknak az érzékenységeknek a leküzdését is megköveteli, melyek az igazságosan 
kemény kritikával együttjárnak. Még inkább szükség van azonban arra  a kritikus és önkritikus aspektusnak 
az érvényesítésére, mely a művek valóságos minősítésével, igenis határozott világnézeti alapról kiinduló bírá
lattal ítél — és nem a fogalmak elködösítésével, mellébeszéléssel.

Weöres életműve, vagy a forradalmi költészet lehetőségeinek vizsgálata nem  egyedüli tém a ebben a tárgy
körben. Hasonló szimptómákat m utat az az eszmecsere is, mely a szovjet irodalom tudom ányban Ehrenburg 
korai munkássága, pontosabban két regénye a Rvacs (Harácsoló) és a F protocsnom pereulke (m agyarul Moszkvai 
sikátor címmel jelent meg, 1929-ben) mai értékelése körül. Alkalmat az szolgáltatott, hogy 1962-ben kétszáz,, 
ezer példányban és kilenc kötetben megkezdték Ehrenburg összegyűjtött műveinek kiadását. így jelent meg 
tavaly a második kötet, az inkriminált regényekkel, melyek m ár első megjelenésük idején, a húszas évek dere
kán is erős visszhangot váltottak ki, a kritika, kivált rappista merevség egyenest ellenségként emlegette az 
írót. Az ellenérzéseket, a reakciót az váltotta ki, hogy ezek a művek, de leginkább a Harácsoló rendkívül éles 
kontrasztokban ábrázolták a NÉP korszak szovjet valóságát. Nem vitás, még mai szemmel nézvén is, h ite t
lenkedve azon: mi itt a jövő, s lesz egyáltalán valami fejlődés? A mocsok, a hitetlenség ábrázolása annyi 
szkepticizmussal párosul az író részéről, melyet korántsem elegendő csak a forrongó, még kialakulatlan korral
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m agyarázni, hanem  az író világnézetének határozatlansága is hozzájárult ahhoz, hogy mást sem látott ebi 
az időszakból. A moszkvai kiadó az új kiadást kommentárokkal kísérte, melyeket A. Usakov állított öss 
Ezeknek a jegyzeteknek a feladata az lett volna, hogy a tegnapi kritika sokszor túlzó, politikai gyanúsítások 
sem ment megállapításait értelmezzék, felhívják a figyelmet a Harácsolót, illetve a Moszkvai sikátort lényegil 
helyesen értékelő véleményekre, illetve im m ár irodalom történeti körben helyezzék el az alkotásokat.

A Lityeraturnaja Gazeta 1965. jan u ár 23-i számában A. Metcsenko, az ismert szovjet irodalom történész-M a 
kovszkijról jelent meg tavaly monográfiája-m egjegyzéseket fűz Usakov kommentárjaihoz. Ügy véli, hogy ez 
túlságosan is tapadnak Ehrenburg önéletírásának megállapításaihoz. Ám azok az elfogultságok, melyek e 
m em oárban m éltányolhatóak, nem lehetnek a kritikus kizárólagos szempontjai. A húszas évek kritikája, 1 
tartalm azott sok téves és igaztalan m egállapítást is, nem volt alaptalan. Ezen még az sem módosít, 1 
Ehrenburg további életútja határozottabb szocialista állásfoglalásról tanúskodik. A dátum okat azonban ne 
lehet és nem  is szabad összekeverni. Ehrenburg nézetei -  Metcsenko itt K. Fegyinnek egyik egykorú tani 
m ányára is emlékeztet -  olyanok voltak, hogy meg sem érthette a forradalmiság helyes irányát. „A  jó kor 
m unistáknak nincsen személyes életrajza” -  tételezte fel Ehrenburg, s ő természetesen ez ellen a tévhit eil« 
húzódott védőállásokba, nem kívánta feladni egyéniségét. Nem vette észre, hogy ezt senki tőle nem kívánj 
A kritika -  nem a rosszindulatú tám adások, m ert ilyenek is voltak -  egyéniségének határozottságát hiányolt 
-elkötelezettségének gyengeségét tette szóvá.

*

Kis túlzással azt is állíthatnánk, hogy példáink ötletszerűek, tipikus maga a jelenség, a problém a idült áll; 
pótban vár a megoldásra. Sajátos szocialista elméletek minősítése és névleges azonosítása a marxista érte 
mezéssel; szándékoknak, szép terveknek valósággá, irodalom történetté avatása; a formai avantgarde ossz« 
keverése, egyértelmű azonosítása az eszmei avantgarde-val; vagy ez ellenkező eset: az eszmei avantgárd 
m ondandójának abszolutizálása a forma fölött, függetlenítve attól. Probléma-típusok ezek, amelyekbe ki-k 
tetszés szerint, a konkrétan is megnevezhető kérdéseket illesztheti bele. Aligha kétséges, hogy az alap mindi 
a  művészeti alkotó-folyamat és a világnézet közösségének, illetve törvényszerű eltéréseinek pontos definiálást 
Enélkül csak feltételezésekre szorítkozhatunk. Egyáltalán nem véletlen, hogy a tízes években, a húszas éve 
■elején, tehát az indulásnál a kommunista szellemiségű művészet éppen ilyen problémák megoldására ossz 
pontosította elméleti erőit. Értelmiség és forradalom ; 1. számú napiparancs a művészetek hadseregéhez; fórra 
dalm ár költő, vagy a forradalom  költője -  jellegzetes címek ezek akkortájtról. A tegnapi feleletek nemegysze 
még m anapság is iránytűként szolgálhatnak, természetesen: egy korszerűbb, a m ára érvényes válaszhoz

A válasz aktualitását külön hangsúlyoznánk. Igaz ugyan, hogy ifjabb író nemzedékeink, huszonöt és negyver 
év között, m ár az iskolában tanulták  a  marxista világnézet alapjait, mi több ezek hétköznapi létük és munká 
ju k  természetes elemeivé lettek. Ugyanebből az örvendetes tényből következik azonban az a m ár sokkal kevésb 
örvendetes állapot, hogy ezért hiányzik is sokszor az elméleti problémák szenvedélyes és alkotó megvitatása 
s persze elsősorban elsajátítása is ennek az elméletnek m agasabb fokon, mint azt akár az egyetem kínálja 
I tt  iskolás megoldások nem segítenek — ezt m ár tudjuk a korábbi író-képzők gyakorlatából. Segíthet viszont i 
kritika, az irodalm i élet eszmeileg igényesebb, vita-készségben aktívabb mozgása.

E. Fehér Pál

Hibaigazítás. Lapunk 3. szám ának 53. oldalán a m ásodik bekezdés hatodik sorában kezdődő m ondat helyes szövege így hangzik: 
„K afkánál az előadás, a közlési m odor precizitása félelmetes érzékeltetője az elembertelenedés iszonyatos rendjének, a  fasizálódás 
(a m egérzett-m egsejtett fasizmus) m ajdan i porosz pontosságán ak, az első világháború alatt és u tán  Európára préselődó racionalizált 
ésszerűtlenségnek. Amihez félelmetes előiskola volt —  K afka szám ára különösen— a monarchia személyiséget pusztító bürokratizm usa.”
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F O R G Á C S  L Á SZ L Ó

A  „Rozsdatemető ”  és az átmeneti kor ellentmondásai

„M U N K Á S O K N A K  E M B E R I Ö N T U D A T ”

„Úgy kellesz nekem, Flóra, mint falun  
villanyfény, kőház, iskolák, kutak; 
mint gyermekeknek játék, oltalom, 
munkásoknak emberi öntudat

József Attila

Valóság és korillúzió

A művészet létfeltétele, hogy felülemelkedjék a korhiedelmeken. Az az alkotó, aki beéri a 
társadalom nak önmagáról táp lá lt illúzióival, aki sarkigazságnak könyveli el a  közhitet, nem 
vállalkozhat a való világ par excellence művészi m egragadására. Nem fejtheti meg a m ű titkát 
az a kritika, amely nem  a valóságból, hanem  saját illúziós valóság-képéből indul ki a képmás 
megítélésekor. A művészet ott lendül fel, o tt virágzik, ahol van társadalmi nyilvánosság; van 
közösség, amely igényli és méltányolja az em bert önm agára ismertető művészetet. Az esztétikai 
gondolat akkor ért fel az összegezéshez, amikor vállalhatta  az igazmondó művészetet, végig
gondolhatta a műélményt. A korillúziók fogságába esett kritikus, ha mégoly érzékeny befogadó- 
képességű is, inkább hisz axiómává rögzült előítéletének, m int saját szemének és fülének. A mű
élmény azt sugallná, hogy eredeti, számottevő tehetséggel van dolga; az alkotót a bátor szó
kimondás, a művet evokatív erő jellemzi. Ámde m indezt lerontja a hipotézis: a m ű valóságképe 
ellentm ond az általánosan elfogadott valóságképnek, tehát a mű elhibázott. Az esztétikai, 
korillúzió m int a műélmény kizáró ellentéte jelenik meg az elméletieskedő b írálatban; az; 
olvasói tetszését kifejező véleménymondás viszont egyáltalán nem érkezik el a fogalmi általáno
sításig. A müélménytől az esztétikai ítéletig vivő kanyargós úton az impresszionista bírálót a 
felületesség, a doktrinér kritikust az előítélet fogja vissza a megfejtéstől. A mégoly lelkes azono
sulás is kevés a m űalkotásban felfedezett valóság értelmezéséhez; s a mégoly eltökélt elutasítás 
sem cáfolhatja meg a műalkotás-szemléltette lét valóságos összeütközéseit.

A feladat felismerése

Fejes Endre Rozsdatemetője körül azért robbant ki máig sem szűnő vita, m ert a mű olyan 
kérdéseket tesz fel, amelyek a társadalm i élet tengelyében állanak, s úgy teszi fel kérdéseit, 
hogy ezzel számvetésre, önvizsgálatra készteti az olvasót. Az író napjaink társadalm i fejlődésének 
egyik jellegzetes ellentmondását leste el. Az ellenforradalom  leverése u tán , a konszolidáció és 
a gazdasági fellendülés körülményei között napirendre került egy világtörténelm i folyamat: az 
osztálytársadalom m egnyomorított tudatú , szolgaság és lázongás között tétovázó dolgozójának 
átalakulása öntudatos, teljes emberré. M egterem tődtek a feltételek a „p ro le tá r” „em berré” 
em ancipálódásához. Lehetővé vált a kultúra a la tt élő rétegek szellemi lá tóhatárának  kitágítása; 
a közösségi, alkotó ember uralom ra segítése. A lehetőség azonban nem vált valóra. A dolgozók 
nem  tudtak  élni a közösségi rend nyújtotta lehetőségekkel. Tömeges m éretekben elharapózott 
a kispolgári önzés: az egyéni érdek túlsúlyra ju to tt  a közösség érdekével szem ben; vonzott a 
technika áldásaival egyre dúsabban, de a kultúra és az emberiség igényével egyre szűkösebben 
élő nyárspolgáriság. Kontrasztszerűen szembekerült egymással az öntudatos és az ösztönös 
m agatartás, s ennek az élet m inden területén groteszk megnyilvánulásai tám adtak .

Erre a groteszk életjelenségre figyelt fel a Rozsdatem ető írója. Felismerte a művészi feladatot: 
H ábetlerék sorsában nem egyedi tünettel, hanem  „törvényszerű véletlennel” van dolga. Az
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igen-igen régi, de az átm enet körülményei között ú jra  feléledő, sőt elharapózó nyárspolgáriság 
lépett előtérbe; az újban elhatalm asodó régi kér itt szót; s ez könyörtelen művészi bírálatot 
igényel.

Az áttekintő nézőpont

Fejes m űvének vannak előzményei az átm eneti kor irodalm ában. A Veres Péter „Rossz 
asszonykátó l Sarkadi Im re „A  gyáva”  című novellájáig vivő fejlődést azonban illúziók és 
dezillúziók sora szegélyezi. Elegyedett még az írói illúzió a  problematikus életjelenség felisme
résével a  Rossz asszonyban, s ezért nem  teljesedhetett műalkotássá. Egy éppen m egélt intellek
tuális válságból kilábalóban veszi észre A gyáva írója az új élethelyzetet, s kérdésfeltevése 
még m oralizáló, látása nem eléggé karakterizáló. Az egzisztencialista dezillúzió (Oszlopos 
Simeon) m ár nem  volt elég az új konfliktus észleléséhez, a jelenség gyökereinek feltárása olyan 
szemlélésmódot igényelt, amelyet a nyárspolgáriságban pusztán gyávaságot látó  író még nem 
alak íthato tt ki. A jelenség művészi m eghódítására Fejes vállalkozott, m ert ő m inden illúzió nélkül 
veszi szem ügyre; s nem fokozza le morális tulajdonsággá, hanem  karakterisztikus elevenségében 
ragadja m eg. A „hábetlerségnek” történeti családfája, éltető történelmi környezete van, a 
kedvező szituációk hátán  emelkedik, s végül mégis zátonyra fut a változó világban. Az alkotó
nak olyan nézőpontja van, ahonnan a történelem  felszínéhez igazodó, lényegét nem  értő  nyárs
polgáriság valódi, tragikomikus arcu latát ironikusan kívülről láttathatja. Nem hőseinek béka- 
perspektívájából szemléli útjukat, hanem  az emberi ön tu d a t kilátójából, am it Pascaltól elütően 
nem isteni megvilágosodásnak, a kaotikus lét m egváltásának fog fel, hanem  kritikai mértéknek 
a „disznóhizlalda” világával szemben. S olyan rendező elvnek, amelynek segítségével pontos 
arányaiban rajzolhatja meg a választott „kisvilág” erőviszonyait, a felszínen m aradóknak, az 
elbukóknak és a végső diadalt aratóknak a nevén nevezésével.

Arányos egyetemesség

A R ozsdatem ető középpontjában az átm eneti kor ellentm ondásai állanak. Nem korlátozódik 
látóhatára a konfliktusok egyik oldalára, m int azoknál az alkotóknál, akik az átm eneti kor alap
vető ellentm ondását a megfejteden személyi kultusz despotizmusa és a kiszolgáltatott, jám bor 
nyárspolgári töm eg összeütközésében látják. T isztázatlan m arad  itt a hatalom  osztályjellege, 
és elsikkad a nyárspolgári ösztönösség despotizmust m egtartó , tehát bírálandó természete. A 
valódi arányok épp ellentétesek: nem  „ az” ember áll szem ben „ a ” hatalom m al, m int az egzisz
tencializmustól az „etikai szocializmus” hívein át a „ tisz ta” fiatal nemzedék szószólóiig vélik. 
A kapitalizm usból a kommunizmusba tartó  átm eneti társadalom  talaján keletkezett, de e rend 
közösségi lényegével ellentétes bürokratikus torzulást fetisizálja „ a ” hatalom m á a m agánélete 
szűkös h a tá ra in  tú l nem látó nyárspolgár. Bürokratikus és nyárspolgári torzulás ellentétességük
ben is egységesek; van talajuk az átm enet időszakában, de eluralkodásuk vagy háttérbe szoru
lásuk azon m úlik, mennyire érvényesül mindkettőjükkel szemben a munkásság „em beri öntu
da ta” . Lenin az átmenet problematikájába élesen bevilágító szakszervezeti vitában ezt a kétfrontos harcot 
vívta meg. Egyszerre küzdött a bürokratikus torzulás ellen, mert ez lefékezte a tömegek aktivitását, és a 
nyárspolgári ösztönösség ellen, mert ez a kommunisták nélküli szovjethatalmat indokolta.

Ahelyett, hogy csak a bürokratikus vagy csak a nyárspolgári tendenciát vélné alapvetőnek, 
korszakos érvényűnek, a Rozsdatemető írója az alapkollíziót ragadja meg: bürokrata és nyárs
polgár tragikom ikus ellentétét és együvétartozását, a világtörténelm i átalakulás, a proletár 
emberré válása irányának félreérthetetlen felvillantásával és érvényesítésével. Épp ez a művészi 
átfogás lényege. Az alkotó a konkrét-történelm i konfliktusban a világtörténelmi mozgást ragadja 
meg, a változóban az állandót, a pillanatnyiban a korszakosat. Ügy is, hogy m egm utatja, 
milyen előzmények nyomán, milyen körülmények között éledhetett újra az ósdi altiszti nyárs
polgáriság, m iért tű n t el a létbizonytalanságból eredő szolgatartás, és miért m arad t meg a 
nyárspolgári elprivatizálódás. A valódi összefüggéseket tárja  fel azzal is, hogy ábrázolja: mikor, 
s miért m arad t el a magánem beri lét ösztönössége a történelem -felkínálta lehetőségek mögött. 
A valódit m ondja azzal is, hogy az átm eneti kor emberét átm enetinek, ösztönösség és tudatosság
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között nehezen és válságosán döntőnek m utatja; s azzal is, hogy ebben az élesen karakterizált 
emberben együtthatónak lá tta tja  azt is, amiben velünk van, és azt is, amiben nincs velünk, 
sőt, kiélezett helyzetekben akár ellenünk is fordíthatóan nincs velünk. S az igazat m ondja, 
amikor mélyen szükségszerűnek ábrázolja a m agára nem  eszmélő elbukását élete konzekven
ciájának levonásakor, a sorsában tetten ért történelem színe előtt. S ezt vallja meg azzal is, hogy 
felvillantja az esendőségében nevetséges, de történelmi tisztánlátásával m indenfajta ösztönös- 
ségen felülemelkedő kom m unista fölényét a „hábetlerség” fölött. A „kisvilág” méreteinek 
megfelelően intenzív teljességet ad a m ű: arányos egyetemességet ér el, m ert az átm eneti tá r
sadalom életének középponti kollízióját „változó” és „á llandó” igaz összefüggéseiben ragadja 
meg, az emberi ön tudat magasából méri fel ösztönös vegetáció és jelszószajkózó bürokratizm us 
tragikomikus ellentmondásait.

T R A G IK O M IK U M  É S  IR Ó N IA

„ Oroszország három forradalmat vitt végbe, az Oblomovok 
mégis megmaradtak, mert nemcsak a földesúr volt Oblomov, 
hanem a paraszt is, nemcsak a paraszt, hanem az értel
miségi is, nemcsak az értelmiségi, hanem a munkás, a 
kommunista is. Elég megnézni minket, ahogy ülésezünk, 
a bizottságokban dolgozunk, és máris megállapítható, hogy 
az öreg Oblomov megmaradt, és sokáig kell mosni, szapul- 
ni, cibálni és verni, amíg valami hasznát lehet venni. 
Ebből a szempontból minden illúzió nélkül kell néznünk 
állapotainkat.”

Lenin

Fejlődés és tespedés

Lehet-e ábrázolni a vegetációt? Gogol a „Régivilágbeli földesurak” című elbeszélésében 
két növényéletet élő, egész napjukat evéssel-ivással töltő öreget ír le. A francia forradalom , az 
1812-es honvédő háború  elsiklik tudatuk mellett, s ha megérték, a dekabrista felkelésnek sem 
volt semmi hatása életükre. S mégis, Gogol tökéletes couleur locale-t fest e köré a vegetatív 
lények köré: a patriarkális, elm aradott, orosz nemesi birtokosi életmódot. M ihelyt társadalm i 
karakterisztikum m á rögzül a vegetáció, teljes értékű művészi m intázást tesz lehetővé. Nem 
kérdéses tehát, hogy lehet-e rozsdává lett embereket ábrázolni; az a kérdés, hogy milyen társa 
dalm i-em beri folyamatokba világít bele ez az elrozsdásodás, s az alkotó honnan, milyen meg
világításban ítéli meg ezt a folyamatot? Fejes m űvében pontosan motiválódik a „hábetlerség” 
egész életútja, az eredettől, a kezdeti okoktól a m egtartó, tovább éltető és elterjesztő körülmé
nyekig, a tündökléstől a végső bukásig. S m indannak, am i a „kisvilágon” belül történik, ami 
személyes ügynek tetszik csupán, igen mély társadalm i-történelm i „közvetítése” van, összefügg 
a „nagyvilággal” .

A H ábetler-család kortörténetének megjelenítése sajátos történelemszemléletről vall. Fejes 
éles megvilágításba helyezi, m ert fonákjáról m utatja  meg a vegetáció és fejlődés viszonyát az 
átm enet adott fázisában. Az „ú jban  elhatalm asodott régi” megragadása csakis azért sikerül
hetett, m ert az alkotó elveti azt a korillúziót, m in tha a szocialista átalakulást egyenes vonalú 
fejlődés jellemezné. A vegetáció huzamos kísérete, ellenpólusa lehet a fejlődésnek, m ert a kor
szakos átm enet m agába foglalja a félresiklás gyakorlati lehetőségét. A világtörténelmi korszak- 
váltás nem  az átm enet konkrét-történelmi ellentm ondásaitól függetlenül, hanem  ezek közegében 
megy végbe. A vegetáció olyan visszahúzó életforma, amelynek újrajelentkezését és elterje
dését m ind a bürokratikus, mind a nyárspolgári torzulás huzamosan lehetővé teszi. Lenin nem  
az emberi term észet m egváltoztathatatlanságát bizonyítandó m utat rá  az oblomovság társa
dalm i elterjedtségére és veszélyességére. A vegetációban nem történelemtől független biológiai 
életmódot látott, hanem  viszonylag huzamosan tovább élő társadalm i m agatartást, amelynek 
elburjánzásához az átm enet különösen kedvező körülményeket teremt. Leninnél az „újban
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elhatalm asodó régi” kom ikum áról s ennek könyörtelen néven nevezéséről van szó, ezért is 
m élta tja  Majakovszkij Önagyonülésezők című szatirikus költeményét. A kom ikum ot e jellem 
zésben az ósdi újsütetűsége, az anakronizmus „korszerűsége” adja. Ahogyan a véget nem érő 
ülésezések hőséről kiderül, hogy Oblom ov a kommunista álarcában. Az „em beri természet” 
akkor is társadalm i lényegű, ha  nem  ta rt lépést a történelemmel. Akkor is az, h a  anakronisztiku
sán e lm arad  tőle, s mégis azt hiszi, hogy ő a kor hőse. Csak éppen egyértelműen tragikus hős nem 
lehet ez esetben. Anakronizmusa óhatatlanul komikus alapszínt ad mégoly tragikus elbukásának. 
Az oblomovságtól a hábetlerségig ez a történelm i alaphelyzet minősíti a tespedés esztétikumát.

A nevetségestől a groteszk tragikomikumig

Atmoszferikus különbség van idősebb H ábetler János altiszt világa -  meg az átm enet körül
ményei között újraéledő nyárspolgáriság között. Az altiszt „otthon volt” az úri M agyarország
ban. Beilleszkedett az uralkodó társadalm i rendbe. Konfliktusai sohasem éleződnek az ember
telenség rendjének elutasításává, időleges félreértésekké, tévedésekké szelídülnek. A hatalom - 
védte bensőség jegyében élő altiszt m agatartásának kom ikum át az adja meg, hogy fontosnak 
ta rtja  azt, am i társadalmi értelem ben kiáltóan jelentéktelen, felesleges. Az író az önérzetes 
altiszti beszámolót hallgató cipész gúnyos szemvillantásával jelzi: ironikusan szemléli és ítéli 
meg alakját.

É pp  ez a „hábetlerség” egyik legfőbb, komikus alaptulajdonsága, amelynek pontos érzékel
tetésével a m ű  stílusa is ironikus zöngét nyer. Az, am i társadalmi-emberi szem pontból fontos, 
mellékesnek tetszik a társadalom tól elidegenedett, úri hatalm at kiszolgáló altisztnek; a jelenték
telen, elhanyagolható részlet viszont roppan t jelentőssé nő az ő szemében. Nem csupán H ábetler 
hiszi lényegesnek egy-egy családi vagy szolgálati esemény dátum át, véli m indennél fontosabb
nak az u tca , a házszám, az emelet, az ajtó pontos megnevezését, de egész családja ebben a szel
lemben él. Pék M ária elüldözi lánya első komoly udvarlóját csak azért, m ert az jónapottal 
köszönt neki, de semmi kifogása sincs az ellen, hogy lányai „édes életet” éljenek. A lányoknak 
m indennél fontosabb ruháik vásárlási helye, a kelme pontos leírása, szabása, gom bjainak 
elhelyezése, de hogy kitörjenek a szülői konvenciók szorításából, fel sem ötlik bennük; s éppígy 
azt is eleve k izártnak tartják, hogy Ja n i zsidólányt vegyen feleségül. A fontos: mellékes, a semmi
ség: lényeges. E zt ironizálja a stílus, am ely végtelen tárgyiassággal közli a nyárspolgár szemében 
legfőbb igazságnak tetsző részletet, hogy' aztán ironikusan, jelzésszerűen felvillantsa a lényeget, 
amely fö lött a  nyárspolgár tu d a ta  elsiklik.

Jelentékenyen módosul a H ábetler-világ levegője a felszabadulás utáni időszakban. A demok
ratikus, m ajd  szocialista átalakulás hosszú távon nem  kedvez a nyárspolgáriságnak, végső 
soron bukásra ítéli. A társadalm i rend megváltozott alapjellege m iatt a nyárspolgári vegetáció 
egyre inkább  tragikomikus színezetet nyer. Ifjabb H ábetler János egész m agatartásának tra- 
gikomikuma ab b an  van, hogy a történelm étől elm aradó, m agánéletét a közösségétől elszigetelő 
ember egyre több  ponton ju t  válságba, egyre élesebben ötlik fel tudatában  az elszalasztott 
lehetőségek u tán i nosztalgia, dereng fel benne a személyes felelősség, hogy aztán, lázadozásainak 
és m egalakuvásainak tetőzéseként a gyilkosságba meneküljön a bevallhatatlan igazság elől. 
Groteszk-tragikomikus helyzetet terem t az a körülmény, hogy épp Zentay vágja Ja n i szemébe 
az igazságot, hogy a család, egy életform a hiteles értelmezésére a céltudatos karrierista, a  rend
szer ellenzője vállalkozik. Sem az igazság kimondója nem  nőhet tragikus hőssé, sem vérbe- 
fojtója nem  léphet fel joggal valam i ellen, valam i mellett. Épp ellenkezőleg. A gyűlölet-diktálta 
igazság, a nyárspolgáriság világtörténelm i anakronizm usának felismerése voltaképpen Jan i 
belső d rám ájá t foglalja össze. Külső megszólaltatása ez a lehetőségei mögött végzetesen elma
radó bevallhatatlan  nosztalgiájának, lelkiismeretfurdalásának. A groteszk m agva épp ez a 
kereszteződése a kollíziónak: a tragikus árnyalat, az em beri elbukása csakis a komikus anak
ronizmus m ódján érvényesülhet, s az elm aradás nevetségességét csakis a „disznóhizlaldában” 
elpusztított em berség sorsa szemléltetheti. Ezt a kereszteződést, a tiszta tragikum  és a tiszta 
komikum kibontása helyett a tárgy arcu latának  megfelelő tragikomikumot, az altiszti szolga
ságból a nyárspolgáriságba átfejlődés új történelm i atmoszférája sugallja. Míg az altiszti lét
forma a H orthy-világban többé-kevésbé tiszta komikum m egragadását tette lehetővé, addig
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az átm eneti kor nyárspolgárának m agatartása olyan m értékben távolodik a komikum tól a 
tragikom ikum  felé, am ilyen m értékben összeütközésbe kerül tudatában az em beri igénye a 
nyárspolgári kiüresedés tényével. Akiknél a „nyárspolgári” legyűri az „em berit” , s a kiürese
dés m in t m agatartásm ód jelenik meg, így a lányok alakjában, a komikus jelleg fokozódik, s az 
írói állásfoglalás, a részletezett jelentéktelenségre rácsapó jelzésszerű lényeg felvillantásával az 
iróniából szatírába hajlik. Akiknél az „em beri” problem atikusán illeszkedik be a „nyárspolgáriba” , 
m int Pék M ária, s még inkább Ja n i alakjában, groteszk tragikomikus arculato t öltenek, s az 
író rokonszenvezve, mégis könyörtelen iróniával foglal állást velük szemben. Pék M ária  tra- 
gikom ikum át az adja meg, hogy ő m agátólértetődőnek hiszi a nyárspolgári család életm ódját, 
s ezért nem  tud dönteni, vagy rosszul dönt a „család” és a „társadalom ” összeütközéseiben. 
Ezzel azonban épp családja sorsát viszi zátonyra. Azzal, hogy jónapot-köszönése m iatt épp 
az t a fiút zavarja el lánya mellől, akivel az boldog lehetne, s hogy ahhoz erőszakolja, aki vele 
udvarias, de akit a lány egyáltalán nem szeret, épp a szerelmet öli el, azt az egyetlen emberi 
kapcsolatot, ami még lehetséges volna a H ábetler-lányok világában. M agától értetődőnek hiszi 
az altiszti szolgalelkűséget a fasizmus világában; azzal azonban, hogy egész családjával elzár
kózik fiának Reich Katóval kötendő házassága elől, s hogy az üldözöttet unokájával együtt 
ottfelejti családja menekülésének mindennél fontosabb perceiben, ismét az „em berit” segí
tette feláldozni a „nyárspolgáriság” oltárán, olyan sebet ejtett fia lelkén, am it az többé nem 
tud kiheverni. M ennél mélyebb válságba kerül a „disznóhizlalda” világa, annál groteszkebbé 
válik Pék M ária családot összetartó, a szakadékszerű ellentéteket áthidalni, eltussolni akaró 
igyekezete. Ezzel azonban katasztrófába sodorja fiát, az egyetlent, aki eltökélte, hogy kitör a 
„hörcsög” m ódjára élők tenyészetéből, s em berré akarja nevelni a fiát. Ennek a kontrasztnak 
a felismerése, annak felderengése, hogy az em beri érdek a Hábetler-világban egyedül a családi 
érdek háttérbe szorításával érhető el, hogy tehá t egész életének pátosza ham is, zsákutcába, 
katasztrófába sodró pátosz; ez ad alakjának tragikomikus jelleget.

A Hábetler-világ ellenpólusán álló Seres alakjában ellentétes irányú fejlődést figyelhetünk 
meg. Seres is altiszt, akár H ábetler. M íg azonban H ábetler semmit sem ért meg a történelem 
ből, Seres, a kommunista tisztán felismeri a valódi mozgást, és helytáll az igazságért, az ember
ségért a nyilas Sápadt Béla mégoly agresszív gúnyolódásával szemben is. Az ő alakjában nem 
a világtörténelm i fejlődéstől elmaradó nyárspolgáriság anakronizmusa válik nevetségessé, 
hanem  a bürokratikus torzulás fonáksága, az általános, korszakos igazság gépies szajkózása a 
konkrét társadalm i ellentmondások színe előtt. Ezért a dogmatikus időszak Serese az emberin 
időlegesen eluralkodó bürokrata módján színeződik komikus alakká; m ihelyt leszakad róla 
a bürokrata álarca, merev jelmeze, kivirágzanak emberi-kommunista tulajdonságai, s a nevet
séges jelleget a hum ánus jelleg váltja fel. Az író pontos arányaiban érzékelteti ezt a történelem
hez igazodó belső és külső mozgást; állásfoglalása a gunyoros iróniától a hum anista közösség
vállalásig követi a kommunista valódi mozgását a változó világban. T ársadalm i keresztmet
szetet, összképet képes elénk tárni abban a m egragadó jelenetben, amelyben a követségi altiszt 
levelének sematikus frázisokban, de őszintén m egvallott hitére reagáló különböző jellemeket 
pőrére vetkőzted. H a csak azt m utatta  volna meg, kik, m iért tartják bu tának  vagy okosnak 
Seres elvtársat, m ár azzal is pontos látleletet vett volna fel a „pesti” közvélemény rétege- 
ződéséről. Fejes mélyebbre hatol. Épp itt, ahol a legnevetségesebb, legsebezhetőbb a kommu
nista adott m agatartásm ódja, épp itt ragadja meg a valódi mögött az igazit. H ábetler Jan i 
kitörése, közösségvállalása a kommunista hitével, és szembefordulása a nyárspolgári környezet 
hol elnéző, hol közönyös, hol karrierista értetlenségével -  a lényeget éri te tten  a komikusnak 
induló szituációban. Aki felismeri a korszakos „állandót” , a világtörténelem  szükségszerű 
m enetét, még akkor is fölötte áll a léte valódi értelm ét fel nem ismerőnek, ha  az adott pillanat
ban komikusán m egtorpan általános szólam és konkrét tények ellentm ondásai, a „változó” 
konfliktusai előtt.

Nemhogy kívül rekedne a történelem  a hábetleri kisvilág falain -  ellenkezőleg, ez érvényesül 
az egyéni és családi sors valamennyi fontos fordulatában. Az író ezért húzhatja  meg hitelesen 
közösségi és nyárspolgári, emberi és bürokrata válaszvonalait az átm eneti társadalom  adott 
erőviszonyainak megfelelően. Alakjai az em beri nyárspolgárrá- vagy bürokratává-lefokozása 
m ódján válnak komikus, a nyárspolgáriból emberré-növekedés m értékében tragikomikus 
arculatúvá. A mérték mindvégig a történelem m el szót értő ember.
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R E N D H A G Y Ó  T Ö R T É N E L E M  ÉS IG A Z M O N D Ó  M Ű V É S Z E T

„Borzasztó vasárnapi nép vagyunk! Nekünk mindig ünnep 
kell, és ha egyszer nem lesz emberünk, akit megünnepeljünk, 
majd a holdvilágnak viszünk fáklyás zenét s csinálunk ki
világítást. Talán azért vagyunk olyan rongyosak, mert min
dig ragyogni akartunk."

Petőfi Sándor

A történelem  tényeiből a fejlődést egyenesvonalúan, a művészi átfogást illúziósan értelm ező 
szemlélet egyoldalúan a pozitívum okat tartja m eghatározó érvényűeknek. A m agyar tö rté
nelem ben azonban nem zeti és társadalm i szabadságmozgalom keresztező összefonódása m ia tt 
tartósan  irányt szabnak a  „hiánytények” is. Alig egy hónappal március tizenötödike u tá n  a 
fenti sorokat jegyzi naplójába Petőfi. Nemcsak gyors győzelmek, hanem  kudarcok és vereségek 
is beletartoznak a történelem be. Március 15-re Szabadszállás, a szabadságharcra Világos 
következett. Forradalm ak és ellenforradalmak együtt jelölik történelm ünk útját. A másfél éves 
forradalom ra a kiegyezés fél évszázada, a Tanácsköztársaság nagyszerű napjaira az ellenforra
dalom  negyedszázada következett. Beletartozik történelm ünkbe az is, hogy M agyarországon 
volt a legkevésbé tömeges partizánm ozgalom  a második világháború idején, hogy H itler utolsó 
csatlósai voltunk, hogy nem  tu d tu n k  saját erőnkből felszabadulni, hogy nem elég jó l tud tunk  
élni a  szabadsággal, s hogy tévelygéseink hátán felüthette fejét az ellenforradalom. A dem ok
ratikus és a szocialista átalakulás ilyen ellenálló közegben m ent és megy végbe, s a történelm i 
d iadal szükségszerűsége nem  utolsósorban ezeknek a visszahúzó erőknek a pontos felmérésével, 
a tévedések kijavításával valósulhat csupán meg.

M iként foglal állást a m űvészet a rendhagyó történelem  tényeihez? Irodalm unk történeté
ben erős sodrása van az eszményképeket kiszínező törekvésnek. De a legnagyobbak, a forra
dalm ár lírikusok életműve a  történelm et vállaló igazm ondásnak szerez érvényt. A sematizmus 
időszakában ismét az önáltató  hiedelm ek uralkodtak. Élő irodalm unk legjava alkotásaiban az 
éber önismeret hangja szólal m eg, s ez az átm eneti kor valóságának megfelelő művészi állás- 
foglalás.

A szocialista átalakulás irányával közösséget vállaló felm érheti az erőviszonyokat. Fejes és 
Sánta műveinek kommunista alak ját elütő hangsúlyokkal, de egyként az jellemzi, hogy az 
igaz ügy képviselője m agára m arad , s nehezen halad előre az ösztönös, elm aradott környezetben. 
Seres igazát nem  képesek m agukévá tenni idősebb H ábetlerék. Inkább kiutasítják a lakásból, 
semhogy szót értsenek a nyárspolgáriság társadalmi lényegét feltáró kommunistával. A Húsz 
ó rában  is m egm arad Igazgató Jóska magánossága, jóval az ellenforradalom után  is. S azért 
m arad  m agára, m int az ujja, m ert -  ez a kommunista h ivatása -  előre akarja lendíteni a közös 
ügyet, s nem  kullogni az ösztönösség uszályában. És aki a  tömeges magánérdek helyett a 
közös ügyet akarja előrelendíteni, az mindig újra és ú jra  beleütközik a nyárspolgári ösztönös
ség és a bürokratikus értetlenség ellenállásába. A Nehéz emberek is ezt dokumentálja: azok, 
akik a szocializmus érdekében alkotnak, nehezen ju tn ak  csak előre, könnyen elszigetelődnek a 
sok m agának élő, ellenünk sem, de velünk sem tartó  nyárspolgár és a mundér becsületét védő  
bürokrata  környezetében. S a  történelm i haladást mégis ők képviselik, nem a közönyösek.

Akár tragikomikus színben lá tta tja , akár tragikus heroizm usában ragadja meg az átm eneti 
kor em berét a művész, ugyanabba az életténybe ütközik: az „oblomovság” hosszúéletűségébe. 
Az önám ítás helyett önism eretre serkentő író komolyan veszi az öntudatlanság visszahúzó 
erejét. De úgy ragadja meg, hogy kitessék mögüle a történelem  „nyugodt” mozgása, a szocia
lizmus szükségszerűsége. Ennek a  keresztező tendenciának az egybefoglalására legalkalm asab
bak a két világ mezsgyéjén botladozó gyűjtőtípusok. Ifjab b  H ábetler János és Balogh A nti 
(Húsz óra) -  a különböző szituációk és jellemek különbségeivel, de sorsuk lényegi rokonságával 
-  ennek a kettős arculatú, lázongás és megalkuvás szélsőségei közt kallódó ösztönösség és ön
tudatosság között nehezen döntő em bernek a típusa.

Az egyenes vonalú fejlődés hívei a  Csendes Dont megköltő Solohovnak is szemére vetették, 
m iért nem  érkezteti el Grigorij M elehovot végérvényesen a  kommunistákhoz. S őt is azzal
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vádolták, hogy erőszakot követ el hőse jellem én, hiszen az a Melehov, aki m ár eljutott az im pe
rialista háború  elítéléséig, az úri világgal való szembefordulásig, sőt, aki vörös parancsnok is 
volt m ár egy ideig, semmiképpen nem  éghet ki ennyire, nem vallhat csődöt a m ár-m ár felis
m ert történelem  színe előtt.

Elvi lényegében ezzel azonos m ódon vetették ifj. H ábetler Jan i szemére kritikusai, hogy ő, 
aki m ár elérkezett a németek meggyűlöléséig, a szovjet rádió hallgatásáig, aki közösséget tud 
vállalni a kommunista Seres hitével, nem  m aradhat ösztönös lény, s ha mégis az, ennek az 
író beszűkített szellemi látóhatára az oka. V alójában ifj. H ábetler János azért torpan újra s 
ú jra meg, küszködik az önm agában is meglevő visszahúzó erőkkel, m ert annak a dolgozónak 
a típusa, aki nem ismeri fel történelm ét, s ezért sokszor elbukik. Szövevényes ennek az alaknak 
a viszonya világához. Tragikomikus arcu latát az jellemzi, hogy általában gyűlöli a zsidókat, 
de szereti Reich K atót; nagyon szereti ezt a zsidólányt, de mégsem veszi törvényesen feleségül, 
és megbocsátja családjának, hogy szerelmét és kislányát veszni hagyták. Á ltalában gyűlöli 
a németeket, de a végsőkig kitart a Szovjetunió elleni háborúban. Kiáll Seres m ellett, szembe
fordul családjával is, de azért gorom bán rátám ad az ellenforradalom ban m agára m aradóra; 
„M agának  hullaszaga van!” Egész jellem ét ez a két világ mezsgyéjén tétovázás, a régi, de az 
új ellen is ösztönösen fellépő, a lehúzó nyárspolgáriság életrendjébe lázadozva is beletörődő 
m agatartás jellemzi. Az alkotó nem  egyszerűsíti, nem kerekíti le egyik oldalára a jellem et, hanem 
az átmenetiség két irányát ellentmondásosságában ragadja meg benne. S épp azzal, hogy 
a dönteni nem tudó elbukik a világtörténelmi döntés szükségszerűsége m iatt, sikerül a teljes 
igazságot kimondania hőséről és világáról.

A rendhagyó történelem alakulását az igazmondó művészet nem  a felépült szocializmus 
tételét valóságosnak festve, hanem  a kapitalizmusból jövő, a kommunizmusba tartó  ember 
világának ellentmondásait feltárva m intázza meg.

A F IL M R E G É N Y

A szépirodalom és a kor művészete

K orántsem  véletlen, hogy napjaink m éltán legnevezetesebb regényeinek egyként kiötlő 
tulajdonsága a filmszerűség. Regényírásunk egyre eltökéltebben szakít a prózai epika hagyo
mányos eljárásával, az epikus hömpölygéssel. Ennek az oka, hogy megváltozott a folytonosság 
és megszakítottság viszonyának az az értelmezése, amely a ráérős tempójú elbeszélést indokolta. 
Az epikai részletező megjelenítés olyan alkotói szemlélésmódot feltételez, amely a világ egy
ségét azonosította a történés, a jellemfejlődés folytonosságával. K orunk zaklatott történelmi 
fordulatai, a világháborúk és a forradalm i átalakulás korának sűrített tem pója differenciáltabb 
és m egszakítottabb fejlődés-képet állít előtérbe. A történés folytonossága helyébe a megszakí- 
tottságban, a jelenségek többsíkúságában, az idő-síkok egymásra helyezésében feltáruló foly
tonosság lépett. S mivel ennek a gyorsított tem pónak az adekvát művészete a film, ez lett ko
runk művészete. Az, ami a szimultanista regényekben, a szabadasszociációt végső formáló elvvé 
sekélyesítő „tudatáradásos” művekben m int a világ egységét relativista és irracionalista módra 
felbontó naturalizm us jelentkezik, a film formanyelvével értelmesen élő, jellegzetes konflik
tusokat megragadó szépirodalomban vitathatatlanul „helyén van” . Csak éppen ezt az eszté
tikai összefüggést kell észrevennünk a szépirodalom és a kor művészete között. Fejes műve nem 
elhibázott alkotás, amiért családregényét nem a Buddenbrook-ház alkonyát részletező Thomas 
M ann m intájára, hanem forgatókönyv m ódjára írta meg. Művészi korszerűségének épp az a 
titka, hogy levonja a műfaji következtetéseket is jellegzetes konfliktusaiból. Ugyanezt tették 
a kritikai realista nagyregények szerzői is a maguk konfliktusaival és hőseivel. József Attilát 
nem  lehet Petőfiből megérteni; Petőfi művét gazdagabban, több vonatkozásban érthetjük 
meg József Attila teljesítménye felől. A forgatókönyv nem  érvényteleníti a nagyregényt. Más
műfaj. Az uralkodó művészet képviselete a prózai epikában.
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A  forgatókönyv

A Rozsdatem ető legbensőbb karaktere szerint forgatókönyv. A regény mindvégig filmre 
in tencionált. Nem technikai segédeszköz egy rendezői elképzeléshez, nem is az epikai feladat 
megkerülése, hanem  a hábetleri tespedés látványosságának kibontása. Az alkotó a m egragadott 
■életdarabban nem  annyira a jellem  és a történés elbeszélésére, m int inkább jelen idejű látta- 
tására törekszik. M ennél m élyebb m últbeli előzményei vannak a végeredmény felől ábrázolt 
jelenségnek, annál inkább jelen  idejűvé, szemmel láthatóvá igyekszik tenni. M últ és jelen kap
csolatát nem  elbeszélendőnek, hanem  megjelenítendőnek fogja fel, s ezért m inden történés, 
gesztus, arc, párbeszéd a film ,,itt és most” képszerűségével ábrázolódik. Alakítási elve a mozgó
kép-ábrázolás. Nem drám ai küzdést fejleszt végig, nem  is epikai történést beszél el, hanem  a gyor
san változó képek-nyújtotta látványt szemlélteti. Nem  valamilyen nagyregény erőszakoltan 
lerövidített változata, nem  valam ely adott történést elbeszélő novella, nem  drámapótlék, 
hanem  p a r  excellence forgatókönyv.

Állókép-montázs és irányított asszociációsor

A forgatókönyv jelenetezését sajátos művészi feszültség hatja  át. A vegetáció állóképszerű, 
a  tragikomikus elbukás mozgóképszerű megjelenítést eredményez. Állókép és mozgókép viszo
nyításának az a rendeltetése ebben a forgatókönyvben, hogy az állóképek sorából, az állapot 
apró változásaiból egy életform a tragikomédiája bontakozzék ki. A m ozdulatlanságnak itt 
d inam ikája van. Az, ami világtörténelm i értelem ben tespedés, a néző szeme előtt m int villa
násnyi jelenetekbe sűrített filmtörténés pereg le. M ennél állapotszerűbb a hábetlerség életfor
m ája, atmoszférikus különbségeivel együtt is, annál dinam ikusabban tör a tragikomikus bu
kásig. A tespedés történetiségét az ironikusan lényegre koncentráló vágással, az állóképek 
dinam ikus összeszerelésével, egymásra-feleselésével érzékelteti az alkotó. A történés folytonos
sága úgy szakad meg, hogy a köznapiságból kivillanhasson a rejtett lényeg. A montázs irá
nyítja a néző asszociációját. A képzettársítás rávezeti a nézőt illúzió és lényeg összefüggésére. 
A  hábetlerség világát kívülről, ironikus tárgyilagossággal szemlélő író azzal ér el hallatlan 
ábrázolói feszültséget, hogy azt, am it maguk a szereplők sehogy sem észlelhetnek, ami felett 
tudatuk  folyton elsiklik, azt az állóképek dinamikus vágásával, a banalitásra ráü tő  lényeg je l
zésével az átélő számára evidenssé teszi. H ábetlerék attól, am it tesznek, nem  veszik észre a 
történelm et. Az alkotó azonban a történelem  felől m éri fel a nyárspolgári életforma tündök
lését és bukását az átm enet viszonyai között, s ezért olyan képzeteket társíttat a nézővel, amelyek 
valódi természetében: fonákságában állítják szeme elé a tenyészet világát.

A  banalitás sztereotipjei ; az ismétlő beállítás

A felszínen vegetáló nyárspolgáriság életvitelét a banalitás jellemzi. M agatartásban, tettek
ben, vágyakban, érdeklődési körben egyaránt. A minősítő végeredmény felől lá tta tva a köz- 
napiságot, a  szokvány ironikus megvilágítást kap. Az alkotó az ismétlés-fokozás módján 
élezi ki a kontrasztszerű ellentm ondást a szokványos létben veszteglők m indenre egyformán 
reagálása és a sorsfordulókon szükségessé váló, mégis elm aradó önálló döntések között. H ábet
lerék m inden jeles ünnepen brügecsi bort isznak, Pék M ária halat rán t, túrós csuszát készít. 
A lányok egyformán szórakoznak, Pék M ária, idősebb és ifjabb H ábetler Jan i ugyanazokat 
a  kifejezéseket használják, m inden tém át egyazon szavakkal ismételnek el újra s újra. A bana
litás sztereotip módon ismétlődik. Az alkotó azzal mélyíti el a  differenciáló állásfoglalást igénylő 
adott helyzet komikumát, hogy annak lényegétől független, m echanikusan ismétlődő reagálá
sokat m u ta t be. Az ismétlő beállítás olyan módszer, amellyel a filmregényíró ironikus akcen
tust ad a köznapiságnak, a tetteik  értelm ét fel nem  ismerők ösztönösségének.

Az alkotásban m egragadott társadalm i tartalm aktól a megformálás műfaji és stílusbeli 
jellegzetességéig: A Rozsdatemető a  „hábetlerség” elleni küzdelem regénye. H arcban álló 
.mű. Az átm eneti kor történelmi feladatának teljesítésére mozgósít: a fonák tudatú  osztályegyént 
öntudatos em berré emancipálni.
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K Ö P E C Z I BÉLA

A z  egzisztencializmus filozófiájának és esztétikájának

fő  vonásai *

Filozófiai vagy művészeti irányzat-e az egzisztencializmus? Ez a kérdés jogosan merül fel, 
hiszen egyaránt terjed filozófiai értekezések és szépirodalm i alkotások közvetítésével. Még ha 
szépirodalmi jelentkezése nagyobb hatású is, úgy hiszem, nem lehet elvitatni, hogy az egzisz
tencializmus a m ai polgári filozófia egyik jelentős áram lata . Ez így van még akkor is, ha egyes 
polgári gondolkodók vitatják az egzisztencializmus filozófiai jellegét és inkább szépirodalmi 
jelenségként tartják  számon. M űvészi jelentkezése számottevő értékekhez kötődik annak elle
nére, hogy az írók közt akadnak olyanok -  a régi polgári hagyományok őrzői, de újsütetű 
lázadók is, m int például a francia ,,új regény” képviselői - ,  akik túl filozofikus, illetve m eta
fizikus jellegűnek tartják az egzisztencialista irodalm at. Némelyek az egzisztencialista filozó
fusok közül is „filozófiai klím áról” vagy „légkörről” beszélnek, s ezzel az t akarják m ondani, 
hogy az egzisztencializmus nemcsak filozófiai vagy művészi áram lat, hanem  valamiféle álta
lános „m agatartást” jelent. Bárhogyan ítéljük is meg, az nem vitás, hogy az egzisztencializ
mus, különösen a második világháború utáni polgári világ egyik uralkodó szellemi irányzata 
lett, s hatása napjainkban is érvényesül. Éppen ezért szükséges megismerése és megismertetése, 
s nem különben a vele folytatott marxista vita.

Az egzisztencializmus filozófiája

Századunk 1917 óta két társadalm i rendszer h arcá t látja: a szocialistáét és a kapitalistáét. 
A két rendszer közötti küzdelem nem  pusztán politikai, katonai, gazdasági eszközökkel folyt és 
folyik, hanem  eszmékkel is. A szocialista mozgalom a m aga gyakorlati tevékenységében a m in
dig megújuló marxismusra támaszkodik. A kapitalista világban nagy ideológiai tarkaság u ra l
kodik, ami nem  a véletlen, hanem  egyes osztályok és rétegek érdekeinek következménye. Ez a 
tarkaság egyesek szemében a szabadság illúzióját kelti, pedig sokkal inkább a válság tükrözése, 
s a kapitalizmus önvédelme. Az Októberi Forradalom  győzelme u tán  a m egrettent burzsoázia 
egész ideológiai arzenálját h ad b a  vetette a komm unizm us eszméi ellen. A polgári defenzívá
nak vannak olyan régi, kipróbált, még mindig hatékony eszközei, m int a vallás és a naciona
lizmus. A burzsoázia, amely h a jd an  olyan büszke volt a rra  a küzdelemre, melyet a feudaliz
mus egyik oszlopa ellen vívott, a munkásosztály elleni harc során nemcsak politikai, hanem  
ideológiai tám aszt is keresett és talált az egyházban. A vallás és világnézet „feltámasztásából” 
a X X . század elején a reform okat kereső értelmiség egyes képviselői is kivették részüket, még
pedig oly módon, hogy a szigorú ortodoxiától eltávolodva neokatolikus és neoprotestáns áram 
latokat indítottak el. Elég itt a neotomizmus bizonyos, nem  hivatalos ágazataira , de még inkább 
a perszonalizmusra vagy T eilhard  de Chardin iskolájára gondolni a katolikusoknál és K ari 
Barth belmissziós irányzatára a protestánsoknál. Ezek a reformtörekvések társadalm i vonat
kozásban a legjobb esetben sem ju tnak  túl a kispolgári szocializmuson, filozófiailag pedig 
a vallásos világnézet keretein belül m aradnak, még ha elméleteiknek ideig-óráig van is valamelyes 
eretnek íze.

A nacionalizmus, amely a kapitalizm us kezdetén haladó ideológia volt (és most is az a fel- 
szabadulásukért és önállóságukért küzdő országokban), a X IX . század második felétől kezdve 
egyre inkább a polgári reakciót szolgálja. Az első világháború u tán  a fasizmus útját készítette 
elő, s bár ebben a form ájában lelepleződött, távolról sem tűnt le a kapitalista világ színpadá
ról. A nacionalizmus ma a különböző kapitalista országok hegemén törekvéseinek tám ogatója
ként jelentkezik, s az imperializmus egyik eszköze a szocialista országok közötti ellentétek

♦Megjelenik a Gondolat K iadó  Egzisztencializmus cím ű gyűjteményének bevezetőjeként. A bevezető célja 
az egzisztencializmus alapfogalm ának magyarázata.
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szítására. Fegyvertárában ma is o tt találjuk a faji előítéleteket, a felsőbbrendüségi elméleteket, 
az irracionalizm us sok más elemét.

S zázadunk  egyik jellegzetessége a  m inden képzeletet m eghaladó tudományos-technikai 
fejlődés. E hhez szorosan kapcsolódik a  kapitalizmusnak az az apológiája, amely m odern „ipari 
tá rsad a lo m ró l” , „nyitott társadalom ról” , jóléti államról beszél. Filozófiailag ezek az elméletek 
felhasználják azokat az irányzatokat — például a neopozitivizmust - ,  amelyek látszólag az 
ideológiai közömbösség álláspontjára helyezkednek, de lényegében a kapitalista rendet védel
mezik.

A vezető  kapitalista országokban tovább folyik a tőkekoncentráció, de a földjéről, műhelyé
ből vagy  boltjából elűzött kispolgár nem  válik nincstelenné, sőt a konjunktúra jóvoltából a 
m unkaerő-felesleg is munkához ju t. U gyanakkor az uralkodó osztály arra törekszik, hogy a m un
kásosztály egyes rétegeit is a kispolgárság útjára terelje azzal, hogy bizonyos gazdasági és 
politikai előnyöket nyújt szám ára. Főleg az állami beavatkozás kiszélesedése kelti a kispol
gárban  a z t a  benyomást, hogy a po lgári állam nemcsak a hatalm asok érdekeit ta rtja  szem 
előtt, h a n e m  a kisemberekét is. E helyzetnek megfelelően a kispolgárság m egterem ti a maga 
ún. op tim ista  ideológiáit. Ezek az ideológiák ma elsősorban a két rendszer, a szocializmus és 
kapitalizm us „jó  oldalainak” összeolvasztását, és a kapitalizm us megújulási lehetőségét 
h irdetik . Ezeket az elképzeléseket tám asztják  alá a m arxizm ust revideáló szociológiai elméle
tek, de egyes neopozitivista áram latok is. A szociáldemokrácia szemléletében is találunk hasonló 
elemeket, an n á l is inkább, m ert a legtöbb szociáldemokrata p á rt elveti a marxizmust, s olyan 
reform izm ust hirdet, amely egyeztetni akarja a kispolgári módon felfogott „szocializmust” 
és a  „dem okráciát” .

A kispolgárság -  és különösen az értelmiség -  széles rétegeit nem  nyugtatják meg a kapita
lizmus regenerációs kísérletei. Látják, hogy semmiféle reform sem tudja megszüntetni a m agán- 
tu la jdonon alapuló gazdasági egyenlőtlenséget és az ebből származó társadalm i és egyéni 
igazságtalanságot. Látják, hogy a kapitalizm us a világ most felszabadult népei szám ára kép
telen m egoldást nyújtani, sőt inkább  a neokolonializmus új módszereivel kísérletezik, hogy 
most m á r  „m odernebbül” igázza le őket. Látják, hogy ez a társadalm i rendszer nem  tudja 
kiküszöbölni a  háborút, amely m a m á r az egész emberiséget pusztulással fenyegeti. Ezek a 
kispolgári rétegek szemben állnak a kapitalizmussal, tapasztalják válságát, de nem  fogadják 
el a szocializm ust sem. Féltik tőle a kis m agántulajdont, a nivellálást az életszínvonal tekinte
tében, és féltik különösen az egyéni szabadságjogokat. A szocialista társadalom megvalósulása 
előtt a  lázad ó  kispolgárság ideológiai szószólói az utópiába m enekülhettek. 1917 u tán  azonban 
m ár senki sem térhet ki a fikció és a valóság szembesítése elől. Ez a szembesítés azzal az ered
ménnyel já r t ,  hogy sokan a kispolgári utópisták közül m egrettentek a forradalm i valóságtól. 
Ehhez h o zzá já ru lt a személyi kultusz is, amely főleg erkölcsileg szolgáltatott érveket a rra , hogy 
sokan h a rm ad ik  utas elképzelések h irdető i legyenek. Ezt az ingadozást fejezik ki a különböző 
kispolgári je llegű  pesszimista, irracionális, individualista filozófiák és művészeti irányzatok. 
Ezek közé a  válságjelenségek közé tartoz ik  az egzisztencializmus is, bár kezdetben a nagypol
gárság k a ro lta  fel.

Az egzisztencialista elnevezést először a neokantiánus Fritz H einem ann használta 1929-ben 
N ém etországban, és Heidegger filozófiájára alkalmazta. Az irányzat születési dátum a legalább 
két évvel előbbi, hiszen 1927-ben lá to tt napvilágot M artin  Heidegger Sein und Zeit (Lét és idő) 
című alapvető  munkája. Honfitársa, K a rl Jaspers, filozófusként 1932-ben lépett fel, Philosophie 
című nagy  terjedelm ű, három kötetes müvével.

Nem ta r th a tju k  véletlennek, hogy éppen az első világháború u tán  és Németországban buk
kant fel ú n . egzisztenciális filozófia. Az imperialista Németország elvesztette a háború t, s itt 
a kapitalizm us válsága nyilvánvalóbb volt, m int másutt. Az osztályharc végletesebben élező
dött ki gazdasági, politikai és eszmei síkon egyaránt. Eszmei tekintetben a polgárság a X IX . 
században lé tre jö tt irracionális filozófiai áram latokba menekült. Ezek közül különösen nagy 
népszerűségre te tt szert -  főleg értelmiségi körökben -  Sörén K ierkegaard dán teológus „ tan í
tása” , akinek művei német fordításban a  századfordulón kezdtek megjelenni.

Mivel m agyarázható  az addig nagyon is obskúrus szerző felfedezése? Semmiképpen sem tá r
sadalmi m ondanivalójával, hiszen a d án  teológus a leghatározottabban elutasítja, és károsnak 
tartja  a szociális változás gondolatát. 1847-ben írta: „A  mi korunk betegsége nem  az, ami léte
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zik, m inden hibájával együtt is; nem , a mi korunk betegsége épp a reformok rossz vágya, az 
a  szemérmetlenség, hogy nem akarnak  szenvedni, sem pedig áldozatot hozni” . A társadalm i 
változás szerinte nem  hoz gyógyírt az emberiség sebeire; csak az egyéni megigazulás útját 
lehet keresni. Elmélkedéseinek a lap ja  a személyes érzelmi tapasztalat, s ezt színezi és tudato
sítja a ném et szubjektív idealista filozófia és romantika. K ierkegaard szembefordul Hegel 
objektív idealizmusával, s általában elvet minden filozófiai rendszert, de saját „üdvösségtanát” 
nemcsak önm agának, másoknak is ajánlja. A Naplójához kapcsolt U tó iratában  így foglalja 
össze felfogásának lényegét: „A kereszténység szellem, a szellem bensőség, a bensőség szubjek
tivitás, a  szubjektivitás elsősorban szenvedély, és tetőpontján olyan szenvedély, amely végte
len egyéni érdeket érez az örök üdvösség irán t” . Ehhez a tetőponthoz -  szerinte -  három  stá
dium on keresztül lehet eljutni. Az első az esztétikai, amely nevével ellentétben nem  a szépre 
vonatkozik, hanem  érzelmi m agatartást jelent, s amelyet a művészet fejez ki a legvilágosabban. 
Az első esztétikai elem az érzéki vágy, s ezen belül is főleg a szerelem, a második az unalom 
és a szórakozás, a  harmadik pedig a  szenvedés. Az esztétikai élvezet a m indennapi élet fölé 
emel, de nem elegendő arra, hogy igazi létünket megérezzük. Fel kell emelkedni a második 
stádium ba, am elyet Kierkegaard etikainak nevez. Az etikai m agatartás azt jelenti, hogy az 
egyén átélve a sorsa fölötti teljes kétségbeesést, felelősséggel választ jó  és rossz között. Szerinte 
a reális szubjektivitás az igazi etika alapja, s e stádium nak a szorongás érzelm i állapota felel 
meg. Az utolsó a  vallásos stádium , amelyhez a patetikusan vezeklő, tehát bűn tuda tta l teli 
bűnös m agatartásával, misztikus ú ton  lehet eljutni.

K ierkegaardnak az egyes stádium okról adott m agyarázatai sokszor ellentm ondanak egy
másnak, és meglehetősen zavarosak. Bár az esztétikai stádium ot tartja  a legalsóbb rendűnek, 
mégis ezt ismerjük meg leginkább, s ehhez is vonzódik legjobban. Az etikai stádium m al kap
csolatban képtelen megmondani, hogy mi a jó  és mi a rossz, hiszen kizárólag a szubjektumot 
veszi tekintetbe. A vallásos stádium ról alig tudunk meg valamit: az abszolutum  misztikus 
ködbe burkolódzik.

M inden zavarossága és ellentm ondása ellenére, néhány fő gondolata ha tározottan  kibonta
kozik: K ierkegaard a tudom ánnyal és az ésszel szemben az érzelemhez apellál, a társadalom 
m al szemben az egyénhez, a v ilág  és az ember megismerhetőségével szem beállítja az egzisz
tencia fogalmát és a transzcendenciát, végül, de nem utolsósorban, a cselekvő humanizmussal 
szemben felvonultatja a szorongást, az elvont bűntudatot s a valamiféle misztikus egyéni „lehe
tőségbe” vetett hitet. A dán filozófus egyes, főleg szépírói érdemeit nem  vita thatjuk  el, de a 
polgári gondolkodás nagy nyom orúságának kellett elkövetkeznie ahhoz, hogy ezek a kusza, 
romantikus érzelmek és gondolatok filozófiai áram lat kiindulópontjai lehessenek.

Az egzisztencializmus másik filozófiai előfutárának Friedrich Nietzsché-t szokták tekinteni, 
s joggal, ha a rra  gondolunk, hogy a ném et író és filozófus irracionalizm usa milyen mértékben 
befolyásolta az egész XX. századi polgári gondolkodást. „M i lehet a mi egyedüli tanításunk?- 
tette  fel m agának a kérdést N ietzsche - .  Az, hogy az embernek senki sem adja a  tulajdonságait, 
sem isten, sem a  társadalom, sem  szülei és elődei, sem ő maga . . . Senki sem felelős azért, hogy 
egyáltalán létezik . . . Lényének végzetszerűsége nem választható el m indannak  végzetszerü- 
ségétől, ami volt és lesz . .  . Az em ber szükségszerű, az ember egy darab végzet, az ember az 
egészhez tartozik, az egészben van , nincs semmi, am i létünket megítélhetné, megmérhetné, 
összehasonlíthatná, elítélhetné, m ert ez annyi volna, m int az egészet megítélni, megmérni, 
összehasonlítani, e lí té ln i...  de nincs semmi az egészen kívül!” M inden filozófiai rendszer 
elvetése, a végletes szubjektivizmus hirdetése, az em ber szempontú ateizm us — a „tanítás” 
ilyen vonatkozásai inspirálták az  egzisztencialistákat. A tartalm i egyezéseken kívül fel kell 
hívni a figyelmet arra a hatásra  is, amelyet Nietzsche, m int szépíró aforisztikus stílusával és 
az asszociációk széles görgetésével gyakorolt. Mindezzel nem akarjuk az t m ondani, hogy 
Nietzsche egzisztencialista lett volna, filozófiája sok más polgári irányzatot is befolyásolt.

Az egzisztencialisták -  s különösen Heidegger és Sartre -  támaszkodnak Husserl fenomeno
lógiájára is. Husserl maga gyakran  és erőteljesen hivatkozik arra, hogy filozófiája szigorúan 
tudományos, sőt azt állítja hogy  objektív abban a vonatkozásban, hogy vizsgálódása az 
egyéni tudato t meghaladja és a  tiszta lényegiséget éri el. A fenomenológiai felfogás jelensége
ket a lényegre akarja redukálni, mégpedig oly módon, hogy „zárójelbe teszi” tartalm ukat. 
Ezt a redukciót Husserl szerint a  transzcendentális „tiszta” tudat hajtja végre. A fenomeno
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lógiai módszer tehát közömbösséget hirdet abban a kérdésben, hogy az egyes jelenségek létez
nek-e a valóságban, és hogy m i a  tényleges tartalm uk. Ezzel lényegében agnosztikus állás
p o n tra  helyezkedik, a formális logikai eljárások egzaktnak tűnő gyakori felhasználása ellenére 
is szubjektív  idealizmus m arad . A  „tiszta” tudat ugyanis nem  más, m int intuíció, s így teljes 
m értékben  szubjektív jellegű. H eidegger és nyom ában Sartre nyíltan vállalják a fenomeno
lógia szubjektivizmusát, am it Husserl elködösített. Jellem ző, hogy Husserl a fenomenológia 
heideggeri felfogásával nem  é rte tt egyet, s egykori tan ítványát antropologizmussal és pszicho- 
logizmussal vádolta meg.

Ilyen  filozófiai előzmények u tá n  jelentkeztek az egzisztencialista irányzatok a két világháború 
közötti Németországban. Irányzatokró l kell beszélnünk, hiszen a német filozófusok sem érte
nek egyet egymással az egzisztencializmus értelmezésében, sőt tiltakoznak az egzisztencialista 
m egjelölés ellen. Arról nem  is beszélve, hogy teljes m értékben elítélik a francia irányzatokat, 
s különösen a Sartre-képviselte egzisztencializmust. Ez önm agában is magyarázza, hogy meg
lehetősen nehéz m eghatározni az egzisztencializmus fő vonásait. W alter Kaufm ann, az egzisz
tencializm us egyik amerikai m agyarázója ezt a nehézséget azzal akarja megkerülni, hogy a 
következő meghatározást ad ja: „A nnak  visszautasítása, hogy valamilyen gondolati iskolához 
tartozzanak ; bármiféle hittételek összességének és különösen rendszereknek m int meg nem fele
lőknek az elvetése; és határozott elégedetlenség a hagyom ányos filozófiával, amelyet felületes
nek, akadém ikusnak és az élettől távolállónak tartanak  — ez az egzisztencializmus lényege.” 
A régebbi filozófiával való szem benállás, amint láttuk, csak részben igaz, s nagyon vitatható a 
rendszer-ellenesség őszintesége is. Amellett az ilyenfajta megállapítások m it sem mondanak 
az egzisztencializmus tarta lm áró l, márpedig ez az érdekes.

Az irányzatok sokfélesége m ia tt a  legtöbb filozófiatörténész azt a megoldást választja, hogy 
összefoglalja az egzisztencialisták központi témáit. így  az európai filozófiai irányzatok egyik 
ism ertetője, I. M. Bochenski a következőkben jelöli meg az egzisztencializmus lényegét:

1. Az egzisztencialista filozófusok „ á té lt” tapasztalatból indulnak ki, azaz az egyéni élményből.
2. Az existenciát kutatják, m égpedig nem az objektív lét szempontjából, hanem  csak az egyén 

létét véve tekintetbe.
3. Az existenciát úgy fogják fel, m in t „tervet” , am elynek átélésére, m egragadására vagy 

m egvalósítására törekedni kell.
4. E nnek  a szubjektivitásnak a célja az alkotás, abban  az értelemben, hogy az ember meg

valósítja önm agát.
5. A cselekvésre a világban kerü l sor, amelyet Bochenski szerint az egzisztencialista filozó

fusok nem  vetnek el, hiszen a választás szempontjából szám olniuk kell vele.
6. Az egzisztencialisták a m egismerés forrását a szorongásban keresik, s lebecsülik a rációt.
Végső értékelésében elismeri, hogy az egzisztencializmus felhívta a figyelmet az emberi

„sorsra” , s hogy pszichológiai és fenomenológiai kutatásaival gazdagította a filozófiát, de 
m int neotom ista bírálja azért, m ert elveti az objektívet, a tudom ányosat, és m ert érdeklődésének 
középpontjába az embert állítja.

Az egzisztencializmus közös jegyeit kereső polgári filozófiatörténészek megfeledkeznek arról, 
hogy a tém ák  közös jelentkezésén túlm enően, a tematikai vizsgálatot kibővítve, szükség van a 
történetiség elvének az alkalm azására is ahhoz, hogy a különböző egzisztencialista irányzatokat 
lényegükben megérthessük. A történetiség  alapján azonnal feltűnik a német és francia egziszten
cialista irányzatok közti sok alapvető  különbség, am elyet nem  pusztán nemzeti sajátosságok 
m agyaráznak, hanem m indenekelőtt és elsősorban az eltérő történeti-társadalm i adottságok.

A közös tém ák kiválasztásának módszerét követve, de az egyes irányzatok történeti-társa
dalmi különbözőségét is tekintetbe véve, a német egzisztencialisták főbb filozófiai kategóriáit a 
következőképpen határozhatjuk meg: 1

1. Lét, halál, semmi, transzcendencia

M inden egzisztencialista kiindulópontja a szubjektivitás, s a lét eltérő felfogásait is csak e közös 
forrásból kiindulva lehet náluk vizsgálni. Jaspers szerint az em ber lehetséges léte az existentia 
(Existenz), az itt-lét (Dasein) viszont az ember objektív jelenléte a világban. Az existentia 
m eghatározhatatlan: csak az em beri tu d a t, a szenvedés fedheti fel, de mindössze néhány pilla-
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n a tra  m ert állandóan változik. A lét felfokozott átélése, am ely állandó szorongással já r , kap
csolatba hoz az abszolutum m al, s ez je len i az em ber szám ára a transzcendenciát. Az abszo- 
lu tum  m egism erhetetlen, és csak az ún. chiffre-ekben nyilvánul meg, amelyek tulajdonképpen 
helyzetek (szituációk). A lét átélésére elsősorban „határhelyzetekben” kerül sor, s ilyen határ- 
helyzet maga a halál is (a szenvedés, a harc  és a bűn m ellett). Az abszolutum nak és a transz
tendenciának ez a felfogás Jaspers egzisztencializm usának vallásos jelleget ad.

Heidegger m egkülönböztetett létet (Sein) és ittlétet (D asein), s ez utóbbinak — m int mondja — 
lényege létében van. Az itt-lét, melynek „lehetősége” van, mely „ki van vetve” a világba, 
mely mindig szemben találja magát a  semmivel, végső fokon az énnel azonos. (Ez a Dasein 
különbözik a jaspersi fogalomtól, amely kevésbé elvont.) Heideggernél az existentia az itt-lét 
megnyilvánulási form áit jelenti, amelyek lehetnek autentikusak (eigentlich) és inautentikusak 
(uneigentlich). Az existentia akkor autentikus, ha benne az itt-lét lényegileg nyilvánul m eg, 
és inautentikus az ellenkező esetben. A  halál elválaszthatatlan a léttől, s az autentikus exis- 
tentiának megvan az a lehetősége, hogy „nyitva” legyen a halál számára. Heidegger filozó
fiai munkásságának első szakaszában még ateistának vallotta magát, később azonban ő is 
közel került a miszticizmushoz.

2. Idő, helyzet, lehetőség, terv

Kierkegaard szerint az idő valamiféle válságoktól megszakított állandó folyamat, amely 
m eghatározhatatlan és teljesen egyéni. Jaspers és Heidegger elfogadják ezt a felfogást, de 
hozzákapcsolják a Geschichtlichkeit, a történetiség gondolatát. A történetiséget abban az 
értelemben használják, hogy az em ber m indig valam ilyen helyzetben van; tehát nem  objektív 
történetiségről, hanem  szubjektív érzésről beszélnek, hiszen a szituáció szerintük érzelmi felfogás 
az em ber helyzetéről. A lehetséges és a terv időbeli kategóriák, mert a jövőre u talnak  az egyéni 
szabadság megvalósítása és ezzel együtt a lét felismerése szempontjából.

3. Választás, szorongás, szabadság

A legtöbb egzisztencialista azt vallja, hogy a lét végső fokon egyenlő a szabadsággal -  persze 
az elvont egyéni szabadsággal - ,  de hogy ezt a szabadságot megvalósíthassuk, választanunk 
kell. Nemcsak az existentia, hanem a választás is kétféle lehet: autentikus és inautentikus. Az 
első azt jelenti, hogy a  lét megvalósítása érdekében választunk, a második pedig ennek ellen
kezőjét jelzi, s a banalitás világában zajlik le. A szabadság keresésével kapcsolatban Jaspers 
hangsúlyozza a kommunikáció -  tehá t a másokkal való kapcsolat -  szükségességét, am it a sze
retet és a hit biztosít. Heidegger véleménye ettől bizonyos mértékig eltér, m ert ő a das M an-t, 
a külső banális világot, amelynek jellem zői a fecsegés, a kíváncsiság és a félreértés, teljes egé
szében inautentikusnak tartja. A szorongás az autentikus választás velejárója, a nem -auten
tikus kísérője a félelem. A szorongás általános életérzés, és nem egyes dolgoktól való félelem. 
Felfedi az emberi lé t semmisségét, és ezzel lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a das M an 
illúzióitól, önm aga legyen, felfedezhesse szabadságát, „ a  halál általi szabadságot” .

Ez a fajta filozófia, amelyet Jaspers és Heidegger képviseltek, alkalmas volt a rra , hogy főleg 
1929 után  kifejezze a  ném et polgárság válságát, de a rra  is, hogy e válság feloldásához korszerű
nek látszó irracionális eszközöket szolgáltasson legalábbis egyes rétegek számára. Ilyen módon 
hozzájárult az új irracionalizmus elhatalm asodásához és közvetve a fasizmus győzelméhez is. 
Jaspers 1933 u tán  személyi okok m ia tt „kegyvesztett” lett, Heidegger viszont e lju to tt oda, hogy 
m int a freiburgi egyetem rektora, lelkesen köszöntötte a hitlerizmus hatalom ra jutását. Ezt 
nemcsak azért kell leszögeznünk, hogy az egzisztencialista irracionalizmus politikai következ
ményét megmutassuk, hanem azért is, hogy lássuk, m ennyire különbözik ettől a francia.

Franciaországban m ár a húszas-harmincas években ismerték bizonyos értelmiségi körökben 
Kierkegaard, H eidegger és Jaspers írásait, de az egzisztencializmus, m int francia filozófiai 
irányzat, csak a második világháború alatt jelentkezett. 1943-ban adták ki Jean-P au l Sartre 
L'etre et le néant (A lé t és a semmi) cím ű könyvét, amely Heideggerből indul ki, de sok szempontból 
módosítja a ném et egzisztencialista felfogását. S artre  filozófiáját elsősorban az különbözteti 
meg egzisztencialista elődeitől, hogy hangsúlyozza a társadalm i cselekvés jelentőségét, és még ha
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ellentm ondásosan is, állást foglal a  munkásosztály és általában az elnyomottak ügye mellett 
Ez a szem lélet eredményezi, hogy Sartre -  de a többi francia egzisztencialista is — újból és 
ú jbó l szem betalálja magát az etika kérdésével, s ennek megoldatlansága gondolkozásában 
állandó feszültséget okoz. H eideggerrel és más egzisztencialistákkal ellentétben, Sartre nem fél 
attól, hogy  pszichologizmussal fogják megvádolni, hanem  levonja e tekintetben az egzisztencialis
ta  szubjektivizm usból adódó végletes következtetéseket is. Végül Sartre -  ellentétben a ném et 
egzisztencialistákkal -  a leghatározottabban szembefordul a vallásos transzcendenciával, és a 
francia po lgári hagyományokra is tám aszkodva nyíltan h irdeti az ateizmust.

M in d ez t előrebocsátva ism ertethetjük Sartre filozófiai felfogását. Abból indul ki, hogy az 
existentia megelőzi az essentiát vagy „másként, hogy a kiinduló pont a szubjektivitás” . E 
tek in tetben  sem különbözik elődeitől, de újat hoz, am ikor hangsúlyozza egzisztencializmusa 
ate izm usát és ezzel együtt em ber központúságát. „ H a  nincs is isten -  írja Az egzisztencializmus, 
humanizmus cím ű népszerű brosúrájában  (amely m agyarul is megjelent) — legalább van egy 
lény, akinél az egzisztencia megelőzi az esszenciát, egy lény, aki van, mielőtt bárm i fogalom 
defin iálhatná létezését, és . . .  ez a lény az ember, vagy -  am int Heidegger m ondja -  az emberi 
realitás. M it je len t itt, hogy az egzisztencia megelőzi az esszenciát? Azt, hogy az em ber először 
létezik, ön m ag ára  talál, feltűnik a világban és csak azután  definiálhatja önm agát” . S artre felfogása 
a lét kérdésében lényegében dualisztikus: megkülönböztet anyagi és szellemi világot, s ez utóbbit 
á llítja  szem be tudati alapon a semmivel, amely szembeállítás szerinte lehetővé teszi a megismerést. 
A  tovább iakban  nem sokat foglalkozik az ún. en-soi (önm agában létező) fogalmával, azaz a 
léttel, am elyet ő azonosít az anyagi világgal; fő figyelmét a pour soi-га. (önm agáért létező), 
a  specifikusan emberi szellemű létre fordítja. Az em beri létet három  általa ek-stasis-nak nevezett 
irányultság  jellem zi: törekszik a sem m i felé, a másik felé és a lét felé. Az első ek-stasis-ban a 
semmivel m ag á t szemben találó em beri tudat állandó szorongás közt keresi önm aga megvalósí
tását. A m ásodikban a másik felé vonzza elsősorban a szerelem. Végül a harm adikban a lét felé 
való törekvés azt jelenti, hogy az em ber isten akar lenni, isten-ember. A halált abszurdnak tartja, 
s ezért nem  tulajdonít neki olyan egyénítő és megszemélyesítő jelleget, m int Heidegger. A halál 
Sartre szerin t nem  ad értelmet az életnek, ellenkezőleg: az értelem mindig valam ilyen tervből 
szárm azik, a  halál viszont semmivé teszi az emberi terveket. Ezért a halált, éppúgy m int a 
születést, egyszerűen kívülről jövő ténynek (facticité) tekinti, tehát olyan adottságnak, amelyen 
nem  lehet változtatn i. Annál nagyobb jelentősége van nála  a semmi fogalmának, am elyet szerinte 
ugyancsak tu d a tu n k  fed fel, amely te h á t az emberi léthez kapcsolódik és nem álta lában  a  léthez. 
Az em ber sa já t lelkében fedezi fel a semmit, s ezzel együtt szabadságát és igazi lényegét. Sartre 
egzisztencializm usának aktív jellegéből következik, hogy nagy helyet foglal el benne a választás 
és a szabadság gondolata. „Az em beri realitás szám ára létezni annyi, m int m agát választani” . 
Az em ber egyedül van, egyedül kell választania abból a célból, hogy megvalósítsa önm agát. 
„Egyedül vagyunk, könyörtelenül” -  ír ja  Sartre a m ár em lített brosúrájában. „E zt fogom azzal 
kifejezni, hogy az ember szabadságra ítéltetett. ítéletről beszélek, m ert nem ő terem tette  önm a
gát, de m áskülönben mégis szabad, m ert kitaszítva a világba, minden tettéért felelős.” Sartre 
abszolút szabadságról beszél, m int ahogy nála abszolút az em ber felelőssége is. Az elkötelezettség 
tarta lm a S artre-nál szubjektív m arad , m ég h a  elismeri is a „m ásik” létezését, és tesz is kísérletet 
egyén és tá rsadalom  viszonyának ku tatására  és m eghatározására.

É le ttársa , Sim one de Beauvoir, Pour me morale de Vambiguité (A kétértelműség erkölcséért) 
című könyvében az egzisztencialista etika alaptételét így határozza meg: „A kétértelműség 
erkölcse o lyan erkölcs, amely a priori nem  tagadja, hogy a különálló létezők egymáshoz vannak 
kapcsolva és hogy egyedi szabadságaikból mindenki szám ára érvényes törvényeket tudnak 
kovácsolni.”  Ez a megállapítás is elismeri a „m ásik” létezését, de nem határozza meg ezeket a 
„m indenki szám ára érvényes törvényeket” . Sartre és hívei azt hirdetik, hogy nincsenek abszolút 
etikai kategóriák, és ebben igazuk van, de amikor időhöz kötöttekről beszélnek, o tt is a szub
jektivitás te rén  m aradnak, vagy legfeljebb a kanti etika a priori tételeinél kötnek ki.

Camus a  francia egzisztencializmust főleg azzal gazdagította, hogy a világ abszurditását 
elemezte. Ö n m ag á t soha nem vallotta egzisztencialistának, de tevékenysége első szakaszában 
sok kérdésben egyetértett Sartre-ral. A háború  alatt m egjelent első filozófiai jellegű művében, a 
Mythe de Sisyphe-Ъеп (Sziszüphosz mítosza) foglalja össze főleg érzelmi érveit a világ ellent
m ondásosságáról, és benne az ember heroikusán reménytelen helyzetéről. Az ötvenes évek elején
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a  társadalm i cselekvés kérdésében összeütközésbe került Sartre-ral és a Temps Modernes című 
folyóirat körül csoportosult egzisztencialistákkal. Az ekkor megjelent L'homme révolté (A lázadó 
em ber) című könyvében a polgári filozófusok érveit és saját nagyon is szubjektív érzelmeit sora
koztatta  fel a kommunizmus ellen. T ársadalm i vonatkozásban az anarcho-szindikalista lázadást 
fogadta el eszményének, életfelfogását pedig a sztoicizmusra és a természeti szépet hirdető 
ún. m editerrán szemléletre alapozta. S artre  különösebb erőfeszítés nélkül m u ta tta  ki Camus 
egész érvelésének filozófiai és történeti tarthatatlanságát.

Sartre egzisztencializmusa az utolsó időkben módosult. M ár az 50-es évektől kezdve az volt a 
problém ája, hogy m iként lehetne egyeztetni a marxizmust és az egzisztencializmust. Amint az 
1960-ban megjelent Critique de la raison dialectique (A dialektikus ész kritikája) című könyvében 
kifejti, szerinte a történelmi m aterializm us az egyetlen elfogadható társadalm i elmélet. Ez az 
elmélet azonban az utolsó évtizedekben elm aradt a fejlődéstől, és dogmatikus lett. Megújítását 
Sartre attól várja, hogy a marxizmus befogadja a pszichológia, a szociológia és a fenomenológia 
új eredményeit, amelyeket az egzisztencializmus m ár feldolgozott. Ebben a könyvében is 
fenntartja azonban az egzisztencializmus szubjektív idealizmusát, különösen a dialektikus mate
rializmus kérdésében. (Meg kell jegyeznünk, hogy Sartre a m unka további részében kíván 
foglalkozni a történelem  kérdésével.)

M ostanában -  így prágai nyilatkozataiban -  Sartre még erőteljesebben hangsúlyozza, hogy 
„az  egzisztencializmus nem filozófiai rendszer, hanem a marxista filozófián belüli búvárkodás” . 
Ezt a felfogását nemcsak ellentmondásos filozófiai műveivel, hanem  szépírói és társadalmi 
tevékenységével is alátámasztja.

Sartre-nak ez az álláspontja m érhetetlenül ingerli a polgári világot, amely a hóbortos anti- 
kapitalizmust megbocsátja, de a szocializmussal rokonszenvező egzisztencializmust m ár nem 
szenvedheti el. Jaspers, Heidegger, hogy a vallásos egzisztencialistákról ne is beszéljünk, m ár 
régóta kijelentették, hogy semmi közösséget nem vállalnak Sartre egzisztencializmusával. 
A vele folytatott vita azonban nem  m arad t meg a filozófia körében. Jellem ző, hogy W. Kauf
m ann, három  „váddal” szemben kénytelen mentegetni a francia író-filozófust az Egyesült 
Államokban. Az egyik az, hogy am erikai polgári körök szerint Sartre túl sokat foglalkozik a 
„sex” kérdéseivel, a másik, hogy ateista, s a harm adik -  ez talán a legsúlyosabb - ,  hogy kommu
nista. Az első két vádat viszonylag könnyen kivédi, a harm adiknál azonban nem  átallja Heidegger 
példáját is megemlíteni, hogy elm ondhassa: „filozófiai mélység és politikai érzék nem  mindig 
haladnak együtt -  ellenkezőleg” .

Legutóbb, amikor Sartre nem fogadta el a Nobel-díjat, a polgári sajtó egy része dühös tám a
dást kezdett ellene, s ebben a kórusban a legélesebb hangot a francia vallásos egzisztencializmus 
képviselője, Gabriel Marcel ü tö tte  meg. M arcel egyszerűen „intellektuális becstelenséggel” 
vádolja írótársát, m ert „megrontja az ifjúságot” , és a kommunisták melletti állásfoglalásával a 
„N yugat sírásója” lesz. Különös haraggal tám adja Sartre-nak azt a megállapítását, hogy 
„a  marxizmust nem  lehet m eghaladni” , s az ellenkező bizonyítására Nietzsche és Bergson 
filozófiáját említi. Mennyire igénytelen a katolikus egzisztencializmusnak ez a képviselője, 
amikor beéri azzal, hogy a szubjektív idealizmus ilyen változataiban keres magyarázatot a 
világ és az egyén problémáira ! M indezzel csak azt akartuk m egm utatni, hogy a mai kapitalista 
világban Sartre személye és m unkássága a viták középpontjában áll, am i a rra  is utal, hogy 
egzisztencializmusa élőbb problém ákat vet fel, m int a többi filozófiai irányzat.

Az egzisztencializmus, mint filozófiai irányzat természetesen nem  m arad t ném et vagy francia 
földön, hanem elterjedt más országokban is, így különösen Olaszországban, ahol N. Abbagnano 
és E. Paci néhány eredeti gondolattal tovább fejlesztette és m ódosította az ismert egzisztencialista 
tételeket. Munkásságukat, m int ahogy más országokbeli társaik tevékenységét sem szükséges 
it t  vizsgálni, hiszen csak az egzisztencializmus főbb jellemzőinek ismertetése volt a célunk.

A z egzisztencializmus esztétikája

Az egzisztencializmus éppen szubjektivizmusa m iatt nagy kedvvel m eríti érveit a művészet és 
különösen az irodalom tárházából. Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre, Camus és a többiek 
munkásságára gondolatilag is nagy  hatással voltak irodalm i példáképeik, s talán nem túlozunk, 
ha azt mondjuk, hogy az egzisztencializmusnak, m int filozófiának is, erősen művészi jellege van.
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A h á ro m  elsőnél a fő irodalmi forrás a német romantika. Érdekes módon az egzisztencializmus 
által legtöbbet kommentált költő H ölderlin (1770-1843), Goethe és Schiller szerencsétlen 
kortársa, akinek lírája a rom antika és klasszicizmus érdekes ötvözete. A kín szülte ezt a költészetet, 
am elynek gyökerei a korabeli társadalom ból és a konkrét egyéni sorsból nőnek ki. Hölderlin a 
tényleges bajok  elől keresett m enekvést a természetben, a szerelemben, a görög szépségben, s 
végül a m ár-m ár idegbeteg elvontságokban. Az egzisztencialisták -  éppúgy, m int Nietzsche -  
H ölderlin  költészetének csak egyes vonatkozásait emelik ki, elsősorban azokat, amelyek a lét 
„m egvilág ítását” és a transzcendencia-keresést, tehát a végletes szubjektivitást és a misztikus 
életérzést sugalmazzák.

A franc ia  egzisztencialisták a régebbi világirodalomból elsősorban Dosztojevszkijt tartják 
elődüknek, akinek m ár a század végétől kezdve nagy hatása volt a francia szellemi életre és 
különösen az irodalomra. I tt  sem a  teljes mű megértéséről van szó, hanem  olyan mozzanatok 
hangsúlyozásáról, amelyek a nagy orosz író pszichologizálását, individualista erkölcs-keresését 
és m iszticizm usát bizonyítják.

H eidegger és követői szívesen hivatkoznak R ainer M aria Rilkére, a századelő prágai 
szárm azású osztrák költőjére. Ez a  nagy formaművész a m aga metaforikus eszközeivel a 
halállal viaskodó embert állítja költészete középpontjába, s az élet nagy részét eltöltő féle
lemérzést szólaltatja meg. A Malte Laurids Brigge feljegyzései cím ű önéletrajzi m unkájában 
szinte kafkai színekkel festi a világ abszurditását, a mivel különösen kivívta az egzisztencia
listák elismerését.

A fran c ia  egzisztencialisták elődjüknek tartják az ugyancsak prágai származású osztrák írót, 
Franz K a fk á t, akinek későn felfedezett műve a mai viták tárgya is. K afka viszonya az egzisz
tencializm ushoz tudatos, hiszen ism erte és idézte K ierkegaard m űveit (M ax Brodhoz írt 1918. 
márciusi levelében hosszan beszél K ierkegaardról). M űveiben egy érdekes társadalm i lelkiállapo
tot tá r  fel: az elszigetelt és elvont én nyomorúságát. Nem vitás, hogy annak a képnek, amelyet A 
perben vagy A  kastélyban ad, van társadalmi-pszichikai realitása, és hogy kritikai elemeket is 
tartalm az a  kapitalista renddel szem ben. Hívei, s köztük az egzisztencialisták is, m int Sartre 
vagy C am us, nem  elégszenek meg azonban  e korlátozott tapasztalat és az erről adott művészi 
kép elismerésével, hanem a kafkai világot általános érvényűnek tartják, s az „elidegenített” 
ember helyzetével azonosítják.

V annak  m ás írók is, akiket az egzisztencialisták joggal vagy jog talanul az előzmények közé 
sorolnak. K özöttük ott találjuk Pascalt, Sade márkit, Blake-et, Senancourt-t, Baudelaire-t, 
F laubert-t, U nam unót, Proustot, Joyceot, Musilt és másokat. Ez a névsor m aga is u tal az egzisz
tencialisták és különösen a franciák irodalom történeti orientációjára. A m últ irodalmából, de 
főleg a X X . századi irodalomból azokat az írókat emelik ki, akik válsághangulatot fejeznek ki -  
legtöbbnyire nagyon is szubjektív m ódon.

Az egzisztencialista filozófusok szám ára  a művészet és az irodalom  nemcsak forrásanyag, ha
nem ennél több : beépül filozófiai rendszerükbe. Legtöbben a rom antikus esztétika alaptételét 
fogadják el a művészet különleges szerepéről a világ és az én megismerésében. Tudjuk, hogy 
Schlegel és Schleiermacher a m űvészetet az emberi élet középpontjába állították, m ert az eszté
tikát és a m űvészetet vallássá akarták fejleszteni. Engels jogosan m ondta erről a felfogásról és az 
egész n ém et romantikáról, hogy az „m enekülés a lapos nyomorúságból a fellengző nyomorú
ságba” . A ném et romantikusok ilyen m ódon elfedték a társadalm i valóságot, a megoldásra váró 
kérdéseket, s elterelték a figyelmet az igazi harci célokról.

Az egzisztencialisták egy részének, különösen Heideggernek és Sartre-nak az esztétika-felfogása 
merít a fenomenológiából is. Az egzisztencialista fenomenológia nagy jelentőséget tulajdonít a 
nyelvnek, m in t a lét „kifejező” eszközének, m int olyan kulcsnak, am ely megnyitja számunkra a 
lét megismeréséhez az ajtót, felfedi az em beri tudat legrejtettebb zugait. A nyelv -  éppúgy mint 
általában a  je l  — lehet tudományos és esztétikai: az első „lefordít” , a második egyszerűen van. 
Ezzel azt ak a rják  kifejezni, hogy az első objektív jellegű, a második inkább szubjektív. Ez a fel
fogás nagy jelentőséget tulajdonít az „esztétikai percepciónak” , am elyet szembeállít a „meg
értéssel” . Az esztétikai érzékelés szerin tük nem  választja el egymástól a tárgyat és az alanyt, 
önm agában végzi el a fenomenológiai redukciót, s ilyen módon a fenom ent létében ragadja meg, 
értelmében. Különösen nagy súllyal szerepel az egzisztencialista esztétikában a pszichológia és 
ennek fenom enológiai felfogása, am elyet S artre  dolgozott ki. (Franciaországban Mikel Dufrenne
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próbálta meg rendszerbe foglalni a fenomenológiai esztétika tételeit, úgy, hogy tám aszkodott 
Sartre és M aurice M erleau-Ponty nézeteire.)

Az esztétikáról alkotott egzisztencialista vélemény is különbözik filozófusok szerint. M ár 
említettük, hogy Kierkegaardnál a transzcendencia három  stádium a között szereplő esztétika 
inkább érzelmi m agatartást jelent. Az érzelmek kifejezését a dán elmélkedő a művészetben, 
mindenekelőtt a zenében és az irodalom ban keresi. Az esztétikai stádium  egyik elemének legjobb 
illusztrációját M ozart Don Jüan jában  fedezi fel, amely szerinte a ,,vágy zsenialitását” fejezi ki. 
Seribe Első szerelem című színdarabja m egm utatja az unalom  elleni harcban az illúzió és a 
misztifikáció jelentőségét. Saját m űve, A csábító naplója, példája a legmagasabb rendű művészet
nek, amely a szerelem és az intellektualizmus összekapcsolását valósítja meg. A szenvedést az 
irodalom és művészet hősei jelképezik: Goethe Clavigójában  M arie Beaumarchais, M ozart 
Don jü an jában  D onna Elvira, a Faustban M argit. Ezeknek a típusoknak a bem utatása elvezeti 
K ierkegaardot a totalitás hegeli fogalmához, bár minden más vonatkozásban az objektív idea
lizmus elvetését hirdeti. „Az esztétikai -  írja Naplója Postscriptum ában -  bensőségesség, amely 
nem nyilvánul meg, s amelyben az én nem  tud uralkodni érzékei felett.” Bár ez a vélemény 
arról tanúskodik, hogy Kierkegaard az esztétikát az etika és a vallás alá rendeli, az esztétikai — 
a német rom antika értelmében -  m eghatározó szerepet játszik egész felfogásában.

Jaspers pszichopatológiai tanulm ányai során figyelt fel az irodalom ra és művészetre. 1922-ben 
adta ki Strindbergről és Van G oghról szóló tanulm ányát, amely a betegség oldaláról közelíti 
meg a művészetet, de magát a művészi produktum ot m int értéket nem ezzel m agyarázza. 
Később, a két világháború közötti polgári világ szellemi életével foglalkozva, kitér a művészet és az 
irodalom kérdéseire is. Az a véleménye, hogy a X X . század „technikai és töm egtársadalm a” 
nem talá lta  m eg a maga művészetét. T alán  leginkább az építészetben alakult ki valamilyen 
stílus, más művészeti ágakban azonban vagy az esztétizáló és formalista törekvések, vagy a 
szórakoztató ipar termékei jelentkeznek. „Az egyedi kínját ábrázolni, a jelent a m aga különleges
ségeiben pregnánsan megragadni, tényeket közölni a regényben, mindez teljesítmény, de még 
nem művészet” . A német filozófus a polgári konzervativizmus álláspontját keveri bizonyos 
egzisztencialista tételekkel. A két világháború közötti irányzatok közül ugyanis a legélesebben 
éppen a baloldaliakat támadja, amelyek kétségtelenül formai újításokkal is kísérleteztek.

Ennek a polgári konzervativizmusnak egzisztencialista jelleget elsősorban az ad, hogy Jaspers 
a művészetet éppúgy mint a filozófiát és a vallást együtt a léttel és megismerésével hozza kap
csolatba. Az igazi művészet, am elyre szerinte a szemléletesség jellemző, képes a létet megvilágí
tani. Az ilyen művészet chiffre (a chiffre lényegében intuíció útján felfogott szimbólum, jelkép) 
olvasása: egyik oldalon a transzcendenciát sejteti, a másikon viszont az itt-léthez kötődik, tehát 
átm eneti helyzete van. Az egyes művészeti ágakban a chiffre jelentkezési m ódja más és más: 
a zenében az idő, az építőművészeiben a tér, a plasztikában a terjedelem (körperhafte Dichte), a 
költészetben és a festészetben az illúziós képzeletvilág. A lét megvilágosodása szempontjából a 
legtöbbre a költészetet tartja, m ert ennek anyaga a nyelv, amely a legegyetemesebb kifejező- 
eszköz. Ilyen módon Jaspers is a ném et rom antika egyik alaptételénél köt ki, am elyet kanti és 
és hegeli reminiszcenciákkal színez.

Heidegger a m aga esztétikájának tételeit elsősorban H ölderlin és Rilke lírájából vonja le. A köl
tészet lényege -  Hölderlin szavaiból kiindulva -  „ártatlanságában, a nyelvben, e veszélyesnek 
nevezett eszközökben található, amellyel az em ber m egm utatja, hogy micsoda; a dialógusban, 
amelyet kifejez, s ami időbeliséget jelent; végül is a költő megnevezi a dolgokat s ezzel m agát a 
létet is megközelíti” . Az Ursprung des Kunstwerkes (A műalkotás eredete) című m unkájában 
kifejti, hogy a művészi remekek kifejezik, összefoglalják, sőt bizonyos mértékig meg is alkotják 
azt az em beri korszakot, amelyből származnak, s ugyanakkor felfedik a világot (W elt), amely
ben élünk és figyelmessé tesznek bennünket a Földre (Erde), amely éltet. A mű végső fokon az 
emberi világ és a Föld, tehát a ráció és a káosz harcának, Apolló és Dionüzosz küzdelmének a 
színtere. E  harcból születik az igazság, amely a lét felfedezésével egyenlő. H eidegger külön 
figyelmeztet a rra , hogy az igazság szót a léttel kapcsolatban különleges értelem ben használja, 
a lét ugyanis egyszerre jelent igazságot és szépséget is. A forma a művészetben együtt je len t
kezik a tartalom m al, hiszen a dolog (Ding): form ában megnyilvánuló tartalom . M indez végső 
fokon fenomenológiával fűszerezett miszticizmus és rom antika, amely lehetővé teszi Heidegger 
számára, hogy kikerülje a transzcendencia kérdésére adandó nyíltan misztikus választ.
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A francia egzisztencialisták esztétikájukban nem  elégedhettek meg ezekkel a főleg filozófiai 
spekulációkkal, annál inkább nem , m ert legtöbbjük m aga is író, s a gyakorlatból tudják, hogy 
mit je len t és mire képes a művészet. Közülük a legtudatosabban Sartre foglalkozott az esztétika 
és ezen belül az irodalom  kérdéseivel. Első filozófiai m unkáiban, amelyek a fenomenológia 
hatását m utatják , azt igyekszik bebizonyítani, hogy a m ű „irreális” , világosabban kifejezve a 
képzelet terméke, amelyhez kapcsolódik a szépség fogalma. Sartre élénken tiltakozik az ellen, 
hogy a szépet és a jót, tehát az esztétikait és etikait összekeverjük, hiszen szerinte a szép a kép
zelethez, a jó  a  valósághoz, világhoz kötődik. író i tevékenységének kezdetén -  am int azt A csömör 
c ím ű regényéből tudjuk -  a  művészetet a menekülés egyik eszközének tarto tta  az abszurd világ
ból, olyan eszköznek, amely form át ad a bennünket körülvevő káosznak. Ezzel együtt hang
súlyozta a  művészet „terem tő” és „elgondoló” jellegét (így többek közt az egzisztencializmust 
népszerűsítő brosúrájában). Az ellenállás tapasztalatai alapján úgy ítéli meg, hogy ez nem  m erít
heti ki az irodalom  funkcióját, s 1945-ben, a Temps Modernes beköszöntőjében m eghirdeti az 
elkötelezett irodalom  jelszavát. Eszerint az író szituációban van, tehát egy adott, történelmileg 
m eghatározott helyzetben él, nem  vonhatja ki m agát belőle, sőt önm aga is felelős érte. Nem 
azért ír, hogy semmit se m ondjon, hanem  azért, hogy a m aga eszközeivel is változásokat idézzen 
elő a világban. Egyszóval az irodalom nak társadalm i feladatai vannak.

Az elkötelezett irodalom  felfogásából kiindulva Sartre későbbi tanulm ányaiban és különö
sen a Qu'est-ce que la littérature? (M i az irodalom) című összefoglaló m unkájában kifejti, hogy az 
irodalom lényegében különbözik a festészettől, a szobrászattól és a zenétől, de még a költészettől 
is. Ez u tóbbiak  a tárgyakat ragadják meg, az irodalom  viszont a jeleket és jelentéseket. Az iro 
dalom  végső célja „visszanyerni azt a  világot, olyannak látta tva, amilyen, de m intha forrása az 
emberi szabadságban volna” . M inden mű Sartre szerint felhívás az olvasóhoz, akit az író arra  
invitál, hogy működjék vele együtt műve m egalkotásában. Az alkotás ugyanis nem  ér véget a m ű 
megírásával, hanem  tovább folytatódik az olvasó tevékenységével. „M inden m ű konkrét felsza
badítás egy m eghatározott elidegenedés alól” , ami azt jelenti, hogy nemcsak foglalkozik a sza
badság kérdésével, hanem  a rra  indítja az olvasót, hogy m aga is felszabaduljon. A forma kérdése 
e tekintetben közömbös. M indegy, hogy -  am int Satre m ondja -  valamilyen m ű a  realista vagy 
a formális művészet terméke, a döntő, hogy a felhívás célkitűzésének megfeleljen. (Meg kell 
jegyezni, hogy a realizmust pusztán stílus-értelemben használja.) A francia író kategorikusan 
szembeszáll m inden olyan irodalom m al, amely nem akarja ezt a feladatot vállalni. Ezért ítéli el 
F laubert-t, M aupassant-t, Proustot, a szürrealistákat vagy éppen az „új regény” képviselőit.

Az irodalom  társadalm i funkciója felveti azt a kérdést, hogy kihez szól az író. Sartre meg
különböztet virtuális és reális közönséget: az utóbbi olvassa az irodalm at, amely tulajdonképpen 
az előbbihez szól. A X II. és X V II. század francia irodalm ában  a két közönség lényegében 
egybeesett, a X V III. században m ind a kettő jelen volt, de az irodalm at egyformán olvasta is 
m ind a kettő. 1848 u tán  az irodalom  szembekerült a reális közönséggel, a polgársággal, de nem 
ju to tt el a virtuális közönséghez, a proletariátushoz sem, s innen van máig is tragikus helyzete. 
A polgári író 1947-ben (ekkor írta  Sartre em lített tanulm ányát) még kétségbeejtőbb helyzetbe 
került, m int elődei voltak. A reális közönséget, tehát a polgárságot megveti, a virtuális közönség 
elől viszont elzárják a kom m unisták, akik az irodalom ban és a művészetben a konzervativizmus 
képviselői. (Sartre konzervatív művészetnek tartja  a szocialista realizmust.) Az antikapitalista 
polgári írók „osztályukkal szakított burzsoák, akik azonban megőrizték burzsoá erkölcseiket, 
akiket elszigetel a proletariátustól a kommunista válaszfal, akik leszoktak az arisztokratikus 
illúziókról, a levegőben lógnak, jóakaratuk  senkit sem szo lg á l. . . ezek az írók a m egtalálhatat- 
lan közönség korában érkeztek.” Ennek ellenére írni kell, m ert az őszinte m ű legalább a burzsoá
zia körében váltja ki „a  szerencsétlen tudato t” , s ezzel hozzájárul a társadalom  adott struk
túrájának  megingatásához.

Sartre ezt a felfogást érvényesítette irodalm i m unkásságában, de tanulm ányírói tevékenységé
ben is, amely rendkívül gazdag és sokoldalú. Baudelaire-ről ír t könyvében elsősorban az egzisz
tencialista pszichológia kategóriáit alkalm azza az em berre és a  műre, felvetve több vonatkozás
ban az „átkozott költő” rosszhiszeműségének kérdését. G enet-ről, e „furcsa” életű francia íróról 
szóló tanulm ánya viszont az egzisztencialista választás és szabadásg, valam int az autenticitás 
kérdését latolgatja, felmentve hősét m inden bűn alól. Sartre esztétikai nézeteit könnyen alkal
mazza a színházra és a filmre, ingatag talajon já r  azonban, amikor képzőművészetről vagy
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zenéről beszél. Legtöbbször megelégszik impresszionista jellegű pszichológiai m agyarázatokkal 
(így Giacom etti vagy Klee esetében) vagy művészet és közönség viszonyát elemzi (Tintoretto 
vagy a zene esetében).

A lbert Camus Mythe de Sisyphe-ben (Sziszüphosz mítosza) felsorolja az abszurd ember típusait, 
s köztük a donjuani, a színészi és a hódítói mellett az írói m agatartást is. Nem akármilyen író t 
sorol be ebbe a típuskategóriába; csak azokat becsüli, akik szerinte egyúttal filozófusok voltak, s 
akik közt Sade márkit, Balzacot, Stendhalt, Melville-t, Dosztojevszkijt, Proustot, Kafkát és 
M alraux-t említi. Ügy véli, hogy ezek az írók állandóan szem előtt ta rto tták  a világ abszurditását, 
és nem  engedtek az illúzióknak, de ugyanakkor benne éltek a világban és gondolkodtak sorsa 
felől. M űveik azért abszurdok, m ert a gondolat legtisztább form ájában jelentkezik bennük, 
éspedig m int intelligencia, amely rendező elv. Camus szerint m inden alkotás cselekedet, 
s m int ilyen, hat a társadalom ra. A leghatározottabban elítéli a „művészet a művészetért” 
jelszavát és a formalista, absztrakt műveket. Csak a valóság megismerése és megismertetése lehet 
alapja a nagy művészetnek, am elyre az a jellemző, hogy keresi a kom m unikációt, a kapcsolatot 
az em berrel. Camus nemcsak a formalista, absztrakt művészetet veti el, hanem  a szocialista 
realizm ust is, mégpedig azon az alapon, hogy szerinte ennek rendező elve a jövő elképzelt 
valósága, és nem a m ai valóság. Parancsra készült optimizmust áraszt, amely „a  legrosszabb 
luxus és a legnevetségesebb hazugság” . M ondanunk sem kell, hogy a francia író a szocialista 
realizmus legsematikusabb karikatúrájával vitatkozik, s ilyen m ódon könnyű ellenfelet választ 
m agának. Különben ő is realistának vallja magát, de elég speciális értelem ben. Szerinte ugyanis 
a művészet se nem veti el teljesen, se nem fogadja el teljesen azt, am i van, tehát az ambiguitás, 
a kétértelműség álláspontjára helyezkedik. Ebből a kétértelműségből következik a művészet 
társadalm i helyzetéről vallott felfogása is. Nem ért egyet az elkötelezettség olyan értelmezésével, 
m int am ilyent Sartre hirdet. Elkötelezett művészetről nem lehet beszélni, legfeljebb elkötelezett 
művészről, de ez is csak annyit jelent, hogy az ilyen művész „anélkül, hogy bárm it is elutasítana a 
harcból, visszautasítja legalábbis azt, hogy szabályos hadseregekhez csatlakozzék” . Ez a „p a rti
zán” a szenvedő emberiség énekese és a tragikus lelkiismeret harcosa akar lenni.

Cam us többek közt azért, m ert nagy jelentőséget tulajdonít a kom m unikációnak, a „klasszikus 
stílusideál” híve. „A  szavakba vetett bizalom a klasszicizmus -  írja a Carnets-ben (jegyzetfüze
tek) - ,  de hogy megőrizze a bizalm at, csak óvatosan él velük. A szürrealizmus, amely bizalm at
lan irántuk, visszaél velük. Térjünk vissza szerénységből a klasszicizmushoz.” A X V II -  X V III. 
század klasszikus stílusideálhoz való visszatérés, amely a szavaknak ilyen nagy jelentőséget 
tulajdonít, kapcsolódik ahhoz a felfogáshoz is, hogy a szavak mély jelentéssel bíró és a léthez 
kötődő szimbólumok, nem egyszerűen stiláris eszközök. Camus m agát elsősorban művésznek 
és nem  filozófusnak tartja  azzal az indoklással, hogy ő szavak és nem  ideák szerint gondolkodik.

Az egzisztencializmusnak nincs kidolgozott esztétikája. Egyszerűen arról van szó, hogy az 
egyes filozófiai tételeiket alkalm azzák az esztétikára és a művészetre. A ném et egzisztencialista 
irányzatok általában m egm aradnak e tekintetben is a spekuláció s ezzel együtt a legvégletesebb 
szubjektivitás és miszticizmus szintjén, a franciák viszont gyakorló írók is lévén, vizsgálják a 
művészet társadalmi helyzetét is. Ebből következik, hogy esztétikai felfogásuk konkrétabb és sok 
érdekes gondolatot tartalm az.

A z egzisztencializmus irodalma

Az egzisztencializmus művészi képviselete elsősorban irodalm i, s tegyük hozzá m indjárt, 
francia. Ez önm agában is fényt vet az egzisztencialista irodalom  néhány jellemzőjére. A francia 
irodalom ban gazdag hagyom ánya van az ún. filozófiai iránynak. I t t  m indig jelentkezett egy 
jó  értelemben vett intellektualizmus, amely a valóság-ábrázolás elengedhetetlen tartozéka volt. 
Em ellett ezt az irodalm at más nemzeti irodalmaktól m egkülönbözteti a nagyfokú pszichológiai 
érzékenység, amely sok esetben tapad  a m ár említett gondolatisághoz. Végül erre az irodalom ra 
jellem ző az élénk szociális érdeklődés, amely állásfoglalást kíván meg a társadalom fő kérdé
seiben.

Nem  lehet itt feladatunk ismertetni a francia egzisztencialista irodalm at, főbb vonásait azon
ban meg kell m utatnunk, hiszen az egész szellemi áram lat elterjedését és hatását nem értjük meg, 
h a  nem  látjuk irodalm i vetületét.
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Az eredet és hatás szempontjából érdem es megfigyelni, milyen időpontban tűntek fel az első 
egzisztencialista írások. 1938-ban je len t meg Sartrenak a Nausée (A csömör) című regénye és 
1939-ben A fa l  című elbeszélése. 1942-ben ad ták  ki Camus Közöny és 1943-ban Simone de Beau
voir U  invitée (A vendég) című regényét. Ezek az első művek, (amelyeket 1943-ban követett 
Sartre Les mouches (A legyek) -  és 1944-ben az Huis clos (Zárt ajtó) -  cím ű darabja) talán a 
legtisztább form ában tükrözték az egzisztencializmus általános szemléletét, m ondhatnánk úgy is, 
hogy életérzését és főbb témáit. E m unkák  alapvető mondanivalója a világ abszurditása. Az 
abszurd v ilágban  a hősök önmaguk m egvalósítását és szabadságát keresik. Az absztrakt szabad
ságkeresés szorongással tölti el őket, s ez az érzés határozza meg e művek alaphangulatát. 
A csömör R oquentin je vagy a Közöny M eursaultja céltalanul bolyonganak a lehetetlen világ
ban, am elyikből az egyik úgy akar m enekülni, hogy írni kezd, a másik pedig minden ok nélkül 
gyilkosságot követ el csak azért, hogy szembeállhasson vele és elítélhesse. E művek hatásánál 
tekintetbe kell venni a történelmi p illanato t. Olyan közönség olvasta az első egzisztencialista 
írásokat, am ely a háború és a fasiszta elnyomás szörnyűségeit élte át, s amely ezekből az 
írásokból a  tiltakozás hangját hallo tta  ki -  bárm ilyen erőtlen volt is az.

1945 u tá n  az egzisztencializmus m in t irodalm i divat jelentkezik s külsőségekben, ruházatban 
és hajviseletben is megnyilvánul a Saint-Germain-des-Prés-i kávéházak környékén. M aguk az 
igazi egzisztencialisták, akik derekasan kivették részüket a francia ellenállásból és a felszabadulás 
után  lelkesen fogtak hozzá a dem okratikus átalakulás művéhez, ezt a divatot elutasították, de 
azt nem  kerülhették el, hogy a nem  kom m unista baloldali értelmiség szellemi vezéreket ne 
lásson bennük , s harmadik ú t politikájának alátámasztására ne az egzisztencializmusban 
keresse az érveket.

Az egzisztencialista írók viszonylagos világnézeti és politikai egysége, amelynek alapja a 
fasizmus-ellenesség és a kispolgári baloldaliság volt, a francia társadalom ban végbemenő folya
m atok nyom án  széttöredezett, s az ötvenes évek elejére teljesen széthullt. Simone de Beauvoir 
kulcsregényében, a Mandarins-ben (A m andarinok), az egyéni boldogság keresésén túlmenően 
az t a kérdést feszegeti, hogy egy baloldali értelmiségi részt vehet-e a közéletben a forradalom 
vagy az igazság elárulása nélkül. M ég ő is, aki Sartre-ral együtt „ legbalabbra” állt, azt vála
szolja, hogy nem . A polarizálódás idején az egzisztencialisták közül némelyek fenntartották 
antikapitalista álláspontjukat anélkül, hogy a forradalmi szocializmust elfogadták volna, mások 
elfordultak a társadalm i cselekvéstől vagy éppen kompromisszumot kötöttek a fennálló társadalmi 
renddel.

Sartre m aga az „elkötelezett” irodalom  híve m aradt, s ennélfogva m a is az ő műveiben a 
legszenvedélyesebb a közéleti érdeklődés. A legnagyobb hatást kétségtelenül drám áival keltette, 
amelyek egy része az egzisztencialista tételek illusztrációja, többsége azonban, ha kapcsolódik is e 
tételekhez, élő kérdéseket és élő figurákat vonulta t fel. A Tisztességtudó utcalányban élesen elítéli 
a faji m egkülönböztetést és az am erikai polgári demokrácia képm utatását. A kommunista 
mozgalmon belüli problémákról szól a  Les mains sales (Mocskos kezek) cím ű drám ája, amelyben 
főleg a cél és eszközök, valamint a m ozgalm i és egyéni felelősség viszonyát fejtegeti. Sartre e 
problém a tárgyalásakor a személyi kultuszt idézi, amelynek problem atikáját azonban csak 
részben érti m eg, m ert nem látja azokat az erőket, amelyek a munkásmozgalmon belül szembe
fordultak a szocializmus eltorzításával. In n en  van  az, hogy a d rám át antikom m unista propagan
da célokra is fel tudták  használni. V iszont az antikommunista hisztéria ellen írta  meg a Főbe- 
lövendők klubja (Nekrassov) című d arab já t, am i a rra  m utat, hogy m aga is lá tta  a félreértés lehető
ségét. Legutolsó színpadi művében, az Altonai foglyokban a fasiszmus tovább élését vizsgálja 
N yugat-N ém etországban, s figyelmeztet az ú jabb veszélyre. A drám a jelentőségét némileg 
elhomályosítja az a szinte pszichopatológiai érdeklődés, amellyel az abnorm ális nem i kapcsola
tok felé fordul.

Ez a téma-felsorolás is elegendő annak bizonyítására, hogy kevés olyan polgári írót találunk 
korunkban, aki ilyen biztos kézzel választja ki a legfőbb társadalm i és politikai kérdéseket, s aki 
ekkora határozottsággal próbál választ is adni azokra. A válaszadás á lta lában  haladó, még ha 
itt-ott bizonyos elvont egzisztencialista tételek és pszichoanalitikus vonzódások is eltorzítják a 
m ondanivalót.

A háború  u tán i időszakban Sartre legfilozofikusabb drám ai műve A z ördög és a jóisten (1951), 
amely ta lán  leginkább m utatja az író világnézeti fejlődését. Úgy tűnik, ebben a drám ában annak
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a vitának a visszhangját halljuk, am elyet Sartre Camus-vel folytatott, aki azzal vádolta őt, hogy 
elárulja az igazságot, amikor a társadalm i cselekvés kérdéseiben egyetért a kommunistákkal. 
Sartre a darabban a cselekvő hum anizm us álláspontjára helyezkedik. Az ateista egzisztencia
lizmusból kiindulva az embert a világ középpontjába állítja, s azt hangsúlyozza, hogy az ember, 
mivel istentől nem várhatja a megváltást, saját maga váltja meg önm agát és embertársait. 
Camus-vel ellentétben azt is hangsúlyozza, hogy az em ber nem  m aradhat m agában, kötelessége 
még néha bírálható és elítélhető eszközökkel is az emberi közösséget a jó ra segíteni, m ert igazában 
csak így valósíthatja meg önm agát.

Sartre-t, m int prózaírót, sok kritika érte, s a bírálatok egy része jogos is. Legnagyobb ilyen 
jellegű vállalkozása A szabadság útjai cím ű regényciklus, amely azt a célt tűzi m aga elé, hogy 
megmutassa, milyen módon lehet eljutni az egzisztencialista szabadsághoz, végül is nem ad 
választ erre a kérdésre. A regényben sok a filozófiai illusztráció, és még több az öncélú natura
lista részlet, ami egyáltalában nem  emeli művészi színvonalát. Legutolsó prózai műve, A szavak, 
am elyben gyermekkorát írja le a szellemi fejlődésrajz igényével, az önelemzés iróniájával és a 
burzsoázia életét belülről bíráló éllel, kitűnő írás, amely m éltán váltott ki nemzetközi elismerést.

Sartre széles érdeklődésű esszéista. A Situations (Helyzetek) című tanulmánygyűjteményének 
eddig m egjelent hét kötete azt bizonyítja, hogy az utolsó húsz évben alig volt olyan francia 
vagy nemzetközi probléma, amelyhez ne szólt volna hozzá. Leginkább azonban a kommunisták
hoz fűződő viszonya foglalkoztatta, amelynek kínzó problém ája szinte m inden tanulm ányában 
visszatér.

Sartre aktív közéleti tevékenysége, amelynek közvetlen megnyilvánulását a tanulmányokban 
és a publicisztikában találjuk meg, hozzájárult ahhoz, hogy a világ felfigyeljen egész tevékeny
ségére, de ahhoz is, hogy gazdagodjon saját művészi és filozófusi „világa” .

Sartre sok műfajt művel (még filmet is írt), s kitűnően ismeri mindegyiket. Az intellektuális és 
pszichológiai irodalom hagyom ányait folytatja, felhasználva a X X . századi francia és amerikai 
irodalom  formai újításait is, de valamiféle formabontásra filozófiai és esztétikai elveiből követ
kezően nem  törekszik. Reflexiókban és dialógusokban egyaránt a gondolatiság uralkodik nála, 
s ebből következik, hogy nem is tud  igazán „elmesélni” .

Kevésbé filozófiai író, inkább elbeszélő Simone de Beauvoir, akinek legsikerültebb munkája 
a m ár em lített Les mandarins. N agy értéket képviselnek az Egy jóházból való úrilány emlékei és a 
Force de Г age (A kor teljében) cím ű önéletrajzi írásai, amelyek a szerző valóság iránti érzékét, 
pszichológiai éleslátását és kitűnő ábrázolókészségét is bizonyítják. Beauvoir munkásságának 
egyik középponti kérdése a nő helye a mai társadalom ban. Ezt a problém át elsősorban saját 
sorsának alakulásával kapcsolatban vizsgálja regényekben, de tanulm ányokban is (így például 
a Deuxième sexe (A második nem) cím ű monográfiájában). Szerinte a nő a mi korunkban még 
csak „ tárgy” , aki ki van szolgáltatva a férfinak, s aki most keresi igazi felszabadulását. Simone de 
Beauvoir nem elemzi elég mélyen a család kérdését és a nő helyzetét a szűkebb közösségben. 
Azt azonban el kell ismernünk, hogy kevés olyan író van, aki ilyen pontosan ismerné és tudná 
ábrázolni a női pszichét.

H a  Sartre-t és Camus-t összehasonlítjuk, ham ar kiderül, hogy az első eredetibb és mélyebb 
gondolkozó, m int pályatársa, aki m indenekelőtt szépíró. Sartre nem hiába dicséri a Közönyben 
a m oralista hajlandóságot, az iróniát, a szárazságot, a tisztaságot, a Voltaire meséihez hasonlító 
hangvételt és stílust. Ezek Cam us tényleges erősségei.

Cam us a Közönyben az abszurd em bert írta le, s az abszurditás tém ája foglalkoztatta más 
m űveiben, így egyik első drám ájában , a Caligulában is. E darab  főhőse, a császár, az abszurditás 
ellen lázadva, önmaga szabadságát keresi, de az emberiség megcsúfolásával, s ezért el kell 
buknia. „Nem  azt az u ta t választottam , amelyet kellett volna; semmit sem értem  el. Nem az én 
szabadságom volt a jó ” -  ezt a következtetést vonja le Caligula, de erre feltehetjük a kérdést: 
melyik a „ jó  szabadság” ? A francia ellenállásban való részvétele azt sugalm azza Camus-nek, 
hogy ő is az emberi szolidaritás ú tjá t vállalja. Ezt példázza A pestis című regénye és a L’état 
de siège (Az ostromállapot) cím ű drám a, amelyek tiltakoznak a fasizmus embertelensége ellen, 
és helyeslik a közösségért való cselekvést. A társadalmi cselekvésnek ez az élménye azonban nem 
tartós, s az író, éppúgy m int a Mandarins egyik róla m intázott hőse, arra a következtetésre ju t, 
hogy az em ber csak akkor m aradha t tiszta, ha nemcsak szándékai, hanem  eszközei is kifogás
talanok. A Les justes (Az igazak) című darabjában m ár az a kérdés foglalkoztatja, hogy büntet
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lenül m ég forradalm i cselekedetet sem  lehet végrehajtani. Hőse, Kaljajev, az orosz anarchista 
politikai gyilkosságot követ el, am i jogosnak tűnik. Mégis lakolnia kell, m ert cselekvése csak akkor 
lesz tiszta , h a  maga is meghal. U tolsó  jelentős szépirodalmi művében, A bukásban. Camus az 
általános b ű n tu d a t problem atikájával foglalkozik. A „vezeklő” bíró azt tartja  feladatának, hogy 
az em bereket bűneikre figyelmeztesse; s mindenkit figyelmeztetnie kell, m ert senki sem ártatlan. 
Indiv idualizm us és heroikus pesszimizmus keverékét m u ta th a t ez a felfogás.

C am us filozófiai vagy m éginkább életérzési tételeket illusztrál műveiben a  filozófiai mese 
vagy d rá m a  eszközeivel. M indezzel nem  akarjuk azt m ondani, hogy elszakadna a valóságtól; 
nem, a  p o lg á ri világ válság-atm oszféráját a maga elvontságával is kitűnően tükrözi. írásm űvé
szetében kapcsolódik a francia klasszikus irodalom hagyományaihoz, am i megmutatkozik 
pszichológiai racionalizmusában, az absztrahálás m ódjában, a művek szerkezetében és stílusá
ban. A szigorúan logikus szerkezet, a  tömörség, a stílus világossága, sőt bizonyos „lekopasztott- 
sága” alkalm as arra, hogy intellektuális élményt nyújtson. M indezek a jó  tulajdonságok magya
rázzák C am us műveinek nagy sikerét főleg értelmiségi körökben.

A fran c ia  egzisztencialista irodalom  elsősorban tartalm ával hat. A X X . század eleji izmusok 
a form ából kiindulva jelentették be újítási szádékaikat, amelyeknek természetesen voltak tar
talm i következményei is. Az egzisztencialista irodalom új filozófiát akar adni, s kevésbé foglal
kozik fo rm ai újítással. Az egzisztencialisták az irodalm at az „élet tanítóm esterének” tartják, s 
valam iféle új humanizmust akarnak  meghirdetni vele. A kapitalista társadalom ban élő egyén 
kérdéseire a d o tt irodalmi válasz valósághűbben fejezi ki a kispolgári válsághangulatot és plasz- 
tikusabban  m utatja  meg az ebből táplálkozó életérzést, m int az egzisztencialista filozófia. 
Ez az életérzés és kifejezési m ódja jelentkezik nemcsak az irodalom ban, hanem  a filmművészet
ben, sőt egyes képzőművészeti és zenei irányzatokban is. Befolyása nem csupán a francia kulturá
lis életre te rjed  ki, hanem felbukkan m ásutt is, így többek között az angol „dühös fiatalok” , az 
am erikai beatnikik mozgalmában vagy  az olasz neoralizmus egyes képviselőinél. A művészeti 
úton elterjesztett életérzés széles rétegekre hat, s úgy tűnik, m in tha a X X . századi „m ai du siècle” 
kifejezője lenne.

Az egzisztencializmus és a marxizmus

A m arx is ta  kritika hazánkban és külföldön egyaránt sokat foglalkozott az egzisztencializmus 
filozófiai vonatkozásaival. Lukács G yörgy, Roger G araudy, Adam  Schaff, T . I. O jzerm an és 
mások tanu lm án y ai bőségesen tanúsítják , hogy a marxisták felismerték az egzisztencialista áram 
lat jelentőségét és szerepét a polgári világban.

A m arx ista  kritika képviselői egyetértenek abban, hogy az egzisztencialista filozófia még a 
Sartre-féle változatban is szubjektív idealizmus, s m int ilyen szemben áll a dialektikus és törté
nelmi m aterializm ussal. Igaz, hogy mindegyik egzisztencialista filozófus objektivitásra ta rt 
számot tudom ányos szempontból, de az a nagyon vázlatos összefoglaló is, am elyet nézeteikről 
adtunk, bizonyság arra, hogy m indnyájan  az egyéni tudatból indulnak ki, m inden egyes fogal
muk gyökerét o tt keresik, s egész filozófiájuk vagy -  ahogy Jaspers mondja — filozofálgatásuk 
(Philosophieren) oda tér vissza. Ez a  szubjektív idealizmus ködösítéseivel akadályozza a világ 
m egism erését, s nagyon sovány eredm ény még az is, am it kutatásaival a pszichológia síkján 
felm utathat.

A szubjektív  idealista alapállás m eghatározza az egzisztencializmus felfogását az egyén és tá r
sadalom viszonyáról is. Ez a filozófia kiszakítja az egyént a társadalom ból, sőt egyes irányzatok 
szembe is á llítják  vele, mint valam iféle ellenséges közeggel. A  történelm i materializmussal szem
ben a teljes indeterminizmust hirdetik , az egyén „önmegvalósítását” és elvont szabadságát állít
ják  felfogásuk központjába. Sartre, aki keresi -  mégpedig társadalm ilag haladó irányban -  a kap
csolatot, filozófiájában következetlen lesz, s a  gyakorlatban szembefordul szubjektivista kiinduló
pontjával.

Egyes egzisztencialista filozófusok, m in t éppen Sartre, azt állítják, hogy ők hum anisták. A szub
jektív jó  szándékot e tekintetben — s különösen nála -  kétségbevonnunk nem  szabad. De mit ér 
az a hum anizm us, amely tartalm ilag  nem  tudja m eghatározni, hogy mit je len t az em ber oly 
sokat em legetett „terve”, szabadsága, önmegvalósítása? M inden olyan kísérlet, am ely az egzisz-
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tcncialista etika alaptételeit igyekezett m egállapítani, csődöt mondott, s ez nem  véletlen: erköl
csöt ugyanis csak az egyén és társadalom  összefüggésében lehet m eghatározni.

Némely egzisztencialista a heroikus pesszimizmust hangsúlyozza, azt állítva, hogy a válságos 
hangulat felidézésével és a  szorongás kifejezésével még m indig többet érünk, m int valamiféle 
vak optimizmussal, am ely megelégszik azzal, am i van. A kérdést azonban helytelenül teszik fel, 
mert nem  ez az igazi a lternatíva, hanem  a következő: a rosszba való belenyugvás és a cselekvő 
hum anizm us közt kell választani. A marxizmus ennek a cselekvő hum anizm usnak a vezérfonala, 
s ha valam it ment előbbre a világ a X X . században nemcsak társadalm ilag, hanem  az egyéni lét 
szempontjából is, azt a  munkásosztály világnézete alapján kibontakozó cselekvésnek köszön
hetjük.

M int látjuk, az egzisztencializmus az alapkérdésekben szemben áll a marxizmussal, s ezért 
Sartre-nak az a kísérlete, hogy egyeztesse a kettőt, lehetetlen vállalkozás.

Foglalkozni kell azzal a váddal, amelyet ő és mások is a marxisták szemére vetnek, s amelynek 
az a lényege, hogy a m arxizm us nem vizsgálja az egyén problém áit, sőt háttérbe  szorítja azokat. 
Kétségtelen, hogy a m arxizm us a forradalom előtt, de u tán  is hosszú ideig a régi társadalm i rend 
megdöntésére és az új m egalapozására fordította m inden erejét, ezért elsősorban a társadalom  
egészének a kérdéseivel, az osztályharc fejleményeivel foglalkozott. Ez term észetesennem  jelenti 
azt, hogy az egyént teljesen elhanyagolta volna, hiszen az új társadalom  kialakítása az egyéni 
élet m egváltoztatásának ügyével szorosan összeforrt. Mégis volt bizonyos egyoldalúság, am elyet 
részben a  történelmi fejlődés hozott magával, de részben súlyosbított is a személyi kultusz, 
dogmatikus felfogása egyén és társadalom  kapcsolatáról, és az a hibás gyakorlata, amellyel 
korlátozta a szocialista dem okráciát. A személyi kultusz felszámolása óta a figyelem az elmélet
ben és a gyakorlatban jo b b a n  fordul az egyén kérdései felé, és nagyobb lendülettel folynak a 
hajdan akadályozott etikai, pszichológiai és szociológiai kutatások is. A m arxizm us ilyen irányú 
gazdagítására szükség van , de ez az adósság nem jelenti és nem jelentheti az egzisztencializmus 
kérdésfeltevésének és főleg szubjektív idealista válaszadásának elfogadását.

Bonyolultabb helyzettel találjuk m agunkat szemben, amikor az egzisztencializmus esztétikáját 
és főleg irodalm át elemezzük. A német egzisztencialisták esztétikai nézetei kapcsolódnak egyéb 
filozófiai tételeihez, s a ném et rom antikára, meg részben a fenomenológiára tám aszkodnak. M int 
ilyenek, nem  tudják m egm agyarázni a művészi tényeket, amelyeket különös szeretettel használnak 
fel főleg a  misztikus lét megvilágítására és a transzcendencia alátám asztására. Ez a miszticizmus 
befolyásolta a polgári értelmiséget, sőt egyes írókat s művészeket is, hatása azonban mégiscsak 
korlátozott.

A francia egzisztencialistánál azonban m ár nemcsak elvont tételekkel van dolgunk, hanem  
művészi alkotásokkal is, amelyek életszerűségükkel m eghaladják filozófiájuk bizonyos korlátáit, 
s valóságlátásukkal visszahatnak szerzőik filozófiai-esztétikai felfogására. A valósággal való kap
csolat és a gyakorlati irodalm i tevékenység m agyarázza, hogy az irodalom társadalm i felelőssé
gének és , ,elkötelezettségének” motívuma olyan nagy szerepet játszik Sartre és más egziszten
cialista írók esztétikai koncepciójában. Esztétikai felfogásuknak ez a vonatkozása méltó figyel
münkre.

A francia egzisztencialista irodalom legjobb műveiben reálisan és magas művészi színvonalon 
ábrázolja a kapitalista világ ellentmondásait és főleg a kispolgári értelmiség helyzetét. Ennek 
a művészi értéknek a forrását elsősorban a társadalm i valóság reális felfogásában, az írók tehet
ségében kell látnunk, s csak másodsorban ellentmondásos ideológiájuk haladó vonásaiban. Ahol 
a „tiszta”  egzisztencialista tételek elhatalm asodnak, ott a művészi érték is sérelm et szenved. 
Erre számos példát idézhetnénk. Még a művészileg jeles alkotások esetében sem lehet egyetérteni 
azzal az igénnyel, amely a  kapitalista valóság ábrázolását egyetemes érvényűvé kívánja tenni, 
s ki akarja terjeszteni az egész világra. Ezzel a korlátozással nem becsüljük le a művek értékét, 
pusztán helyükre tesszük őket. Más kérdés, hogy a valóság megismerésén túlm enően ezek az 
alkotások keltenek visszhangot a szocialista társadalom ban, gondolataikkal érzéseikkel, hangu
lataikkal is. Ez a téma külön elemzést igényel. Egy dolog bizonyos: nem igaz az, hogy az egzisz
tencializmus irodalom ban jelentkező, m ondhatjuk „irodalm asított” tételei, amelyek a polgári 
válságból fakadnak, egyarán t érvényesek a kapitalizm usban és a szocializmusban. Ahol a szoci
alista országokban az irodalom ban vagy más művészeti ágban átveszik az egzisztencialista 
„közhelyeket” , ott epigonizmus tám ad, felszínes utánzás és jellegtelen másolás, m ert a  szoron
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gásnak, a szabadságkeresésnek, a heroikus pesszimizmusnak a fogalmai csak a konkrét társadalm i 
helyzethez kapcsolódóan sugalm azhatnak művészileg értékes alkotásokat. A másfajta valóság 
másfajta irodalm at kíván meg, és másfajta irodalm at is szül, m inden visszaható erő és ellent
mondás ellenére.
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B ÉLÁ D I M IK L Ó S

Németh László

E századi irodalm unknak vitán felül egyik legnagyobb hatású jelensége. Egyes alkotásai 
-  regényei és d rám ái -  szerint is, de még inkább életm űve szellemi horizontjának jogán: a gon
dolatébresztés, u ta t keresés és ú jat teremtés együttes sugallatai szerint. Szenvedély és kötelesség 
küzd benne és műveiben. A szenvedély eltaszítja, kizárja a világból; érzékenysége, sérülékeny
sége a m agány jeges övezetét építi köré. A kötelesség meg ellenállhatatlanul reformtervek, társa
dalmi tennivalók, pedagógiai program ok felvázolására készteti. Aszkéta hajlam ú, és mégis egyre 
társadalom -, sőt nem zetjavító gondokkal viaskodik. Nemcsak esszéiben. Regényeinek és drám ái
nak gondolati váza is fölépíthető erre az ellentétre. A harm incas évek nagy alkotói lázát is az 
m agyarázza, hogy akkor m egtalálhatónak vélte hajlam  és kötelesség kibékítő összhangját. 
A „harm adik  ú t” elsősorban politikai és társadalm i program , de m ajdnem annyira az érzékeny 
lélekre szabott tökéletes társas m agány is, kevesek szigete, az aszkéta-szigorúság, önnevelés és a 
csak m egálm odhatóan szép rend megvalósulása. N ém eth László állandóan az élet nagy anti
nóm iáinak föloldását kereste. Egyén és társadalom  között végzetes hasadást látott. H itte , hogy a 
társadalom  m egjavítható; az „em berterm észet” form álhatóságára annál több aggodalommal 
gondolt. T ársadalm i terveiben mégis az emberi jóságra apellál, a történelem kihasználatlan 
lappangó energiájára. A „minőség szocializmus” elmélete is az emberben rejtve hordott jóságból 
kívánt történelm et fordító erőt előhívni. Bízik a „ lappangó jobbak” társadalm át átalakító  lelki
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forradalm ában. A Jó  Ü gy mindig vezérgondolata volt; a felszabadulás u tán, eszmerendszerének 
főbb tételeit megcáfolva és módosítva, elérkezik a szocialista társadalom  igenléséig. De máig 
idealista erkölcsi forradalm ár: a történelm et és az életet erkölcsi világításban látja. A lapélménye, 
hogy a világrend erkölcsileg elhibázott s az ,,élet mély baján” az erkölcsi példa segít, az életet az 
nyeri meg, aki önm agát erkölcsi erőfeszítéssel sarkallva mintává nem esíti. „É n mindig az exodus 
em bere voltam. Sohsem tudtam  mást szervezni, csak a jobbak kivonulását” -  ez az önjellemzés 
m egvilágítja egész gondolkodói pályáját. T ö b b  változatban leírta: az élet a rra  kísérlet, hogy az 
ideákból valóság legyen. H atalm as ism eret-anyagot megmozgatva kereste a „szép élet eszméjét” , 
és a „szívben őrzött éden” életbeli m ásának  megtervezésére ford íto tta  szellemi energiáinak 
nagy részét. Az igazságot kereső, m indig ú jra  vállalkozó igény azonban  m egíratta vele az áb 
rándok  cáfolatát is. M űveinek nagyobb része tragédiát vagy burkolt tragédiát ábrázol, eszméit 
képviselő hőseiből bukott hősöket formál. Életének ezt a kétfelé irányulását -  az áb rándokat 
alkotó és az ábrándokat leromboló benső küzdelm et -  a felszabadulás u tán i évek tapasztalatai: 
regények, drámák és esszék kezdték feloldani és új szintéziséhez elju tta tn i. Elérkezett korábbi 
hite föladásáig, hogy az élet egyedül erkölcsi példával, morális öntisztulással megszépíthető. Ü j 
m űvei a szívekben h o rdo tt „ jó  ügy” -  a közösség javáért égő nemes szándék -  és a társadalom  
együttműködésének szükségét fejezik ki.

*

N agybányán született 1901. április 18-án. A pja, Németh József, gyerm ek- és ifjúkorának ra jon
gásig szeretett eszményképe, nagy m űveltségű földrajz- és történelem tanár, kiváló nevelő, a 
megtestesült „pedagógiai türelem ” , aki nem csak szakját művelte, de m ás tárgyakban is járatos 
volt. Hosszabb időket tö ltö tt apja családjánál, a szilasbalhási parasztportán . Gazdag paraszt
dinasztia élt a falu közepén uralkodó tágas portán , mely valaha a m ú lt században nemesi birtok 
volt. A Szilason vakációzó diák látta v irágzani a nagy családot, és lá tta  szétporladását, elm úlását 
is. Szilason életre szóló leckéket kapott, am it regények, drámák alakjai és színterei meg is őriztek. 
„E nnek  a szép, arányos családnak az én eszmélkedő korom épp anny it köszönhet, m int nagy
apám  változatos lelkének első gyermekségem . . . M inden embernek van  egy házi antropológiája 
(vagy h a  úgy tetszik, szociológiája) : s ehhez elsősorban családja tag ja it használja példatárul . . . 
Szerencsének tartom, hogy én erre ilyen szép lombos családot k ap tam ” -  írja Magam helyett 
cím ű önéletrajzában. E  házi antropológia sokféle változatban, jellem ben ismertette meg vele a 
parasztpolgárságot, pusztai nemességet, béres sorból feltörő városi intelligenciát, -  a vidéki 
m agyar életet, amit m ajd  az Emberi Színjáték jeleneteiben, a Gyász nőalakjában, az Utolsó kísérlet 
„m agyar enciklopédiájának” falusi v ilágában terem t újjá, idea-regényeinek realista külső öve
zetében.

A tanú előtt

A fiatal orvos kitörésre készül a házassággal szentesített polgári jövőből, s a Nyugat novella
pályázata  váratlanul íróvá avatja: az 1925. decem beri számban je len t meg az ismeretlen szerző 
Horváthné meghal című első díjat nyert paraszttörténete. A bíráló bizottság a realizmus ökonóm iá
já t, az életismeretet, a  stílus magyar gazdagságát dicsérte, a következő években mégis csak 
néhány novellát adott ki, azokat is álnéven. A gimnazista megjelenésű, lányos arcú író kitűnő 
kritikusnak bizonyult; a  Protestáns Szemle, Erdélyi Helikon, N apkelet és a Nyugat közölte 
írásait. H atalm as önérzettel látott m unkához, am iben kivételes m űveltség és intellektuális érzé
kenység tám ogatta. Részletekkel nem bíbelődött, és könyvismertetést is jobbára  azért írt, hogy 
irodalomfelfogásának megfogalmazására a lkalm at találjon. Nem a leltározó és m agyarázó, 
hanem  a teremtő kritikát vallotta m űfajának: a kritikusnak az a hivatása, írja, hogy az irodalm at 
feladataira eszméltesse és igazi jövőjére figyelmeztesse. Nemcsak a m űveket látta, de a hiányzó 
műveket is, kora irodalm ának beváltatlan lehetőségeit, a „géniuszra” váró  nagy feladatokat. Fő 
céljának tud ta , hogy ráébressze a húszas évek író ját kivételes helyzetére: az irodalom elhatározó 
szerephez ju th a t a nem zet életének alakításában, ha idejében vállalja a  neki szánt hivatást, s 
megérti, m it kíván tőle az idő. Alig van írása az 1926 és 1930 közötti évekből, mely legalább ne 
éreztetné, hogy az irodalom  jövőjét eldöntő válaszúton áll.

M eg is kísérelte m ár ezekben az években, a lírai esszétől a paródiáig  és pamfletig terjedő
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b írá la tok , tanulmányok a lak jában , hogy a m agyar irodalom jellegét és tennivalóit újraértel
mezze. Sorra írja, m int a legterm ékenyebb fiatal kritikus, a kortárs hazai és európai irodalm at 
végigszemlélő cikkeket; bep illan t a hagyományokba, ír a 16. századról, Csokonairól, Petőfiről 
és fölm éri a Nyugat nagy nemzedékének vívm ányait. Pályája tünem ényes gyorsasággal emel
kedik, akármelyik folyóirat ráb ízn á  kritikai rovatát.

Indulásának  nincs párja a m agyar kritika történetében: néhány esztendő elegendő, hogy nem 
zedékének legnagyobb h atású  kritikusa és ideológusa legyen. Tragikus, végzetes magyar sors, 
to rzóban  m aradt csodálatos remekművek figyelmeztetése és a m agyar mondanivalóban m agára  
ta lá ló  géniusz Európát e lkápráztató  alkotásai; a legnagyobb reménytelenségből megszülető gaz
dag  m agyar jövő ígérete: ebből a feszültségből ered írásainak sodró ereje, pátosza, vallomásos 
lírá ja , „ I t t  az utolsó óra” -  írja ; a falu régi élete fölbomlik, a társadalm at a civilizáció m érgei 
já r já k  á t; új kultúra „vitális erejét” kell belelobbantani az egész m agyarságba. „Hiszem, hogy a  
m agyar irodalomban hatalm as lendület íve lappang. Egy bátor lökés, az öntudatosodás lökése 
és m i szökhetünk a m egvakult égbolt csillagává.” (Ihlet és ügyesség.) A szorongattatottságból erényt 
kell csinálni, s a m agyar írónak  most azzal kedvez az idő, hogy kivetettségére erkölcsi kemény
séggel felelhet, a „visszanyom ott fajt” ő teheti naggyá.

P rogram ját nemcsak az irodalom nak, hanem  a társadalom nak is szánja. H a irodalmat m ond, 
azon m indig életet is ért, a  kettő  csak együtt ítélhető meg: „Az író munkásságának esztétikai 
értéke szétválaszthatatlan próféciájának társadalm i súlyától” -  m ondja 1928-ban írott A dy 
tanu lm ánya  élén.

Irodalomszemlélete ezekben az években nyíltan  és bevallottan nacionalista szempontú. A  
faji jelleget keresi az irodalom ban, a nagy műveket a faji géniusz kiteljesedésének látja: az elsőd
leges irodalm i jelenségeket a „faji tartalom  nagy kivirágzásai” -nak tekinti. A faj fogalm ának 
pontos m eghatározására nem  törekszik, arra viszont érzékenyen ügyel, hogy az „élettani ro m an 
tika tú lzásait” elkerülje. Szó sincs arról, hogy biológiai közösséget értene, midőn a fajról é rte 
kezik: szintézis eredményének írja le, „sors, nyelv, műveltség” eredőjének, amiről a „vér vegyé
szei . . .  a savók fanatikusai”  m it sem tudnak m ondani. A faj a fiatal kritikus megfogalmazásában 
gyakran  a nemzet vagy a n ép  megfelelője, a fajiság az irodalom népiségét is tartalm azza, sőt 
megnyilatkozásának ez az igazi területe, a társadalm i és állami form át másodlagos jelentőségű
nek veszi. Érzelemmel te líte tt, romantikusan szárnyaló, a visszanyomott m últat, gazdag jö v ő t 
egybevillantó költői képet rajzol a fajról; átértelm ezve mintegy újrakölti az irodalmat, m időn 
fajró l beszél. Szabó Dezső koncepciójától azonban m ár ekkor is nem csak a költői szárnyaláson 
is á ttö rő  gondolati árnyalás következetesebb igénye, a term észettudom ányos műveltség s az  
innen  is eredő szélesebb körű  érvelés különbözteti meg, hanem  az erkölcsi felfogás és az egyéni
ségnek, a tehetségnek új szem pontú beállítása. N ém eth László is keresi természetszerűen a  
m ag y ar kultúra különleges tarta lm ait, a különbözés sajátszerűségeit. Néhány tanulm ánya a  
faji és idegen ellentéteit kiélezve vizsgálja; első Nyugatról írott tanulm ányainak (Ignotus, 1927, 
Költő és mecénás, 1927) azt a  szerepet szánja, hogy a m agyar irodalm at megrontó idegen szellem 
káros hatásait íblfedjék. Az „idegen elem”-nek ez a  Szabó Dezsőre emlékeztető hangsúlyozása 
azonban  csak az indulás kezdetét jellemzi. K ettőjük gondolatrendszerében az a minősítő különb
ség —, m ert Szabó Dezső fajelm élete is a „védekező nacionalizmus” eszmei alapjain áll —, hogy 
N ém eth  László szám ára a  faj mindenek fölött erkölcsi fogalom. A faj nem  a „vér közössége” : 
a  lélek közösségét és a m egtisztult emberi m agatartást jelenti, egyház nélküli vallás új evangé
lium át, a beteljesült egyéniség példaadását, az irodalom ban és az irodalom  által való „üdvö
zülést” . Az új magyar irodalom  „faji küldetése” az erkölcsi m intává magasodás, a sors betöltésére 
alkalm as erkölcsi példa m egm utatása. Ném eth László erkölcsi példává heroizálja és költőiesíti 
Szabó Dezső nacionalizm usát, és ezzel el is szakad tőle, és a minőség elvre építő népiség gondolat 
megterem tőjévé válik.

K ritikáiban  is az erkölcsileg értelmezett népiség érvényesülését, alakváltozatait nyom ozza, 
írá sa in ak  m ár ekkor velejárója a pesszimista hangulat: a m agyar irodalom  egyik faji m egha
tározójának a végzetes, tragikus ihletet nevezi, gyakran hivatkozik Berzsenyire, költészetében 
lá tv a  a  m agyar irodalom ra leginkább jellemző írósorsot és ihletform át. A Tanú előtti éveket 
mégis nagy bizalom, várakozás hevíti. Az új írónemzedék művei a  faj értékeit napfényre hozó 
m onum entális erkölcsi irodalom  eljövetelét ígérik, -  oly irodalom ét, mely szigorú fegyelembe 
öltözve já r  messze a töm egek előtt, de épp így felel igazán a társadalom  valódi érdekeire.

28



Ezen a  gondolati alapon kezdi el kritikusi m unkáját. N éhány esztendő múlik el s az új író
nemzedék benne lá thatta  legértőbb m éltatóját és bírálóját. A N yugat 1931. évfolyamában meg
jelent cikksorozat (Ű j nemzedék) m ár az elméleti rendszeralkotás irányát is jelzi. Bevallott célja, 
hogy olyan kritikai kilátópontot találjon, ahonnan a fölvonuló nemzedék munkája áttekinthető. 
M indenekelőtt a N yugat liberális esztétikáját tarto tta  időszerűtlennek. Németh László kétfelé 
vitázott az új elvek megfogalmazásakor. Időszerűtlennek, tú lhaladottnak tekintette az impresz- 
szionista kritikát, m ert a tetszés fokozatainak érzékeltetése nem  ad h a t alkalm at az érték m élyebb 
tartalm ainak megélésére. Az „önkorm ányzat” hangoztatása pedig korával szemben je len ti be 
az irodalom  külön jogát és igényét a védettségre. H ivatását abban  látta , hogy új törvényeket 
alkosson; sarkalatos tétele, hogy kora irodalm ának esztétikai és kritikai norm ákra van szüksége. 
Új tartalm ú, korigényt kifejező norm atív irodalmi rendszer -  a  m últ érvei szerint is -  m ár önm a
gában jogosult, de fokozott igény követeli, ha a kor társadalm a és irodalm a egyaránt válságokkal 
küzd, törekvések zűrzavarában tétovázik. Németh László új norm ák és új törvények megfogalma
zását kísérelte meg esszéiben. Sikerrel tehette, m ert érték fogalm ait érzékeny műelemzéssel, a 
mű és az alkotói egyéniség egyedi törvényeire hivatkozó eljárással tette  láthatóvá. K ritikáinak 
nagy újdonság varázsa azzal is m agyarázható, hogy a  norm atív igényhez párosítani tud ja  a 
beleérző képesség különleges, egyéni adom ányát is.

összefüggő filozófiai-esztétikai rendszert azonban sem ekkor, sem a későbbi pályaszakaszok
ban nem  teremtett. Nem  is szándéka, hogy részletről részletre haladva m inden ízében átvilágított 
gondolatrendszert építsen föl. A m int írja, a „tájékozódást” szeretné elősegíteni, azért „valla tja” 
a művészet, tudomány és történelem  legkülönfélébb területeit, hogy korának emberét eltöltse 
nyugtalansággal, ami őt m agát is az igazságkeresés új és új fölfedezéseire sarkallja. M ajd a T an ú  
bevezető cikke fogalmazza meg a hatalm as ismeretanyagot m egmozgató szellemi hódítás rög
tönzésszerű voltának jogosságát: ,,Folyóiratom tanulm ányai messzeágazóak lesznek, otthonos 
vidékről gyakran térek olyan területre, ahova akkor vetődöm először. Lehet, hogy a szakem ber 
nem m indig fog örülni ennek a látogatásnak. Azonban m indenkinek joga van minden em beri 
tapasztalathoz, s az én feladatom  nem  a szaktudományokban van, hanem  önm agam bani” . N em  
a rendszeralkotás, hanem  a minél szélesebb körű tájékoztatás, mely „em beri tapasztalato t” 
kíván m eríteni m indabból, am it nyugtalan, kísérletező szelleme befogad — ez az igény alakítja 
ki módszerét és fogalm ainak jellem zőit. Pályája során nemcsak elvei, nézetei -  irodalom ról és 
történelemről vallott gondolatai -  nyernek új értelmet és módosulnak a történelm i és egyéni hely
zet alkalm ai szerint, de gyakran használt fogalmai is változtatják jelentésüket, tágulnak és 
szűkülnek; követik azt a mozgást és változást, ami N ém eth László gondolkodói ú tját sajátosan 
egyedülivé: ellentmondásokat tartalm azó és ellentmondásokból kifejlővé teszi.

A Készülődésben foglalt tanulm ányok éppúgy mint a későbbiek s egész gondolatrendszere benső 
drám a kohójában izzik föl; eszme és módszer, fogalom és stílus személyes erkölcsi szűrőn h alad  
át s válik „emberi tapaszta la ttá” és „erkölcsi erőfeszítéssé.” Irodalm i kódexének legszilárdabb 
elvei is erkölcsi jellegűek, és jelentésüket mindig módosítja a személyes ihlet változó hevülete, az 
„égtájat” kutató igazságkeresés dinamikus folyamata. A kritikát is szellemi erőfeszítésnek és 
műalkotásnak nevezi; a b írá la t a rra  hivatott, hogy a m űvet önm aga törvényei szerint ítélje meg, 
vagyis önmagával szembesítse, a m űben testet öltő „erkölcsi erőfeszítést” a kritikai „szellemi erő
feszítésével” állítsa szembe. A kritikának ez a felfogása érteti meg stílusának vakmerő újdonságait 
is. Ném eth László újraterem tette  a m agyar esszé stílusát. Amit F reud stílusáról m int meglepő 
felfedezést közöl 1929-ben íro tt tanulm ányában (Freud és a pszichoanalízis) -  saját stílusának, 
nyelvteremtő m unkájának is m ásolata. Freud műveiben nem  a lélekanalízist, hanem a m ódszert 
dicséri; módszernek és stílusnak egybemosásáról. Freud a rra  m u ta t példát, hogyan lehet kisza
badulni a nyelv rabságából, „kényszerkategóriák” uralm a alól. Stílus, mely nem szilárd fogal
makkal, határozott jelentésű kategóriákkal közelíti meg tárgyát, hanem  a „dinamikus elm e
folyamatok” módján, különböző lelki és gondolkodásbeli m echanizm usokat mozgat meg és ezál
tal a lényeg megismerésének módszerévé válik -  ez Ném eth László metaforikus esszé stílusának is 
az alapja. Irodalomszemléletének alapfogalmait is jórészt m etaforákkal érzékelteti: m etaforákkal 
és m etafora láncokkal, egym ást követő hasonlatokkal fejezi ki. De módszerére egészében elm ond
ható, hogy nála a stílus tö lti be a módszer szerepét. O rtegáról írva (Ortega y  Gasset) m ondja: 
„Tudom ányos igazságaink jó  része m etafora. Baj ez? Éppen nem . Csak tudjuk is aztán a m eta
foráról, hogy metafora. Faj és fajiság, nép és népiség, sors és korízlés fogalmai is egyszerre közve
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títenek új ta rta lm akat, gondolatokat, de nem  akarnak csak az értelemhez szólni, hanem  az 
érzésnek és értelemnek is tápot adnak -  kifejezve ezzel is, hogy nem  csupán elvont gondolat 
fo lyam atba avatnak be, de a fölforrósult szív és érzelem áram aiba, az író személyes életébe köz
vetlenül is bekapcsolnak. Ném eth László esszéiben ez a „költői elem” , írásai m agával ragadó 
lendülete ebből a személyességből is táplálkozik. V annak kikristályosodott elvei és gondolatai, de 
gondolatainak és nézeteinek mindig új fényt, jelentést ad, hogy fogalom világát körülveszi 
érzések, érzelmek, váratlan  asszociációk, a sejttető, sugalló metaforák alig átvilágítható, derengő 
övezetével is. Esszéiben az érzésnek éppúgy helye van, m int a gondolatnak.

A N yugat u tán i nemzedékről rendszeresen irta  kritikáit. Felfogásának, hogy a N yugat utáni 
irodalm at nagy hivatás betöltésére készíti az idő — azzal kívánt eleget tenni, hogy magas mérték
kel m ért, gyakran nyúlt a „kritikai u tóp ia” fegyveréhez, s azt is vizsgálta, hogy a születő nemze
dék mivé lehet. K ritikái a megjelenő művekkel egy időben íródtak, de arcképei nagy részét az 
irodalom történet is haszonnal forgathatja. Az értéket csaknem mindig észrevette, és nagy meg
értéssel m élta tta ; az elavulót, a régi ízlésben megrögződőt szókimondó, kemény bírálatban 
részesítette. A két háború  közötti idő szociális lelkiismeretű irodalm ának nagy részét, jelentőségét 
és új esztétikum át először és időt álló érvénnyel Ném eth László fogalm azta meg. Alig van na
gyobb teljesítmény, ami figyelmét elkerülte volna. Ö fedezte fel Tam ási Á ront és Illyés G yulát, 
lá tja  Erdélyi József föllépésének jelentőségét, a fiatal Szabó Lőrincről m egértőbben nem írtak 
nála ; m élta tta  Pap K árolyt és Kodolányi Jánost. Egyéni, nemzeti és em beri összhangját kereste, 
de az emberihez, sőt a nemzetihez m indig az „ősit” , „em beri lényeget” őrzőt is hozzágondolta. 
E zért lehetett, hogy a hagyományokat kutató  népi irodalm at jobban  m éltányolta, m int az új 
ta rta lm ak  kifejezésének gondjával küzdő kortárs irodalom más törekvéseit.

Az esszé form ába öltözött tájékozódást m ár a „készülődés” évei kezdik megvalósítani. Ezt 
a korszakot zárja le első regénye, Az emberi színjáték,. a pálya első kísérlete az összegezésre, mely
ben a regényíró és esszéista lép szövetségre egymással. A regények és drám ák később m ajd az 
esszéíró világképe fölött tartanak ítéletet -  kiegészítik, vitatják és cáfolják a tanulm ányokban 
kirajzolódó „édeni élet” tervét; valóságot és u tóp iá t szembesítenek. Az első regény erre még nem 
vállalkozik. A z emberi színjáték igazolni próbálja  a megtett u tat, az esszék gondolatvilágát költi 
á t Boda Zoltán sorsába. A megtisztult egyéniségre fölesküdő évek eszméjének, az „új evangélium
n ak ” lesz igazolója, de előlegezője is a T an ú  utópia-tervei némely gondolatának.

A z emberi színjáték

Párizsi ú tja  u tán, 1928 nyarán kezdte írni, a N apkelet 1929-es évfolyama közölte folytatások
ban. Nagy lélegzetű m ű: szertelen és egyenetlen; rajta  van a kézjegye a fiatalos m indent akarás 
ihletroham ának. Az emberi színjáték írója még nem  tudja, amit m ajd a Gyász és az Utolsó kísérlet 
biztonságosan kezel: ábrázoló jelenet és gondolati anyag, belső és külső világ cselekményfolya
m at és a hős tudatának  változásai nem  m indig épülnek egységbe. E lnagyoltabb, de szenvedélye
sebb m ű, m int a következők, és hű tükre a fiatal író m indentudásra törő eszmélkedés roham ainak. 
A nyaga zsúfolt, néhol m ár szinte áttekinthetetlen, de legtöbbször győz benne a rendező erő, és 
akkor gazdagon villantja az élet színeit. A regény egy még föl nem  tisztult világnézet állapotáról 
vallott. A z emberi színjáték a nevelődési regény alkalm át használja fel, hogy az ábrázolás révén 
megjelenítse az eszmék zavarát, és ezzel m ár fel is oldja és meg is szüntesse azt.

Hőse, Boda Zoltán a mindenkori N ém eth László-i hős: a gondolkodó ember, a maga egyéni 
d rám ájá t a gondolatok, eszmék összecsapásában éli át. A gondolkodó em bert önm agával szem
beni igényessége kivételessé, ritkává teszi -  nem  alkalmazkodik az elfogadott rendhez, társadalm i 
törvényekhez, a világ látszatrendjéhez, az „életen  belül levők” megszokott világához. Boda Zol
tán  is kivételes ember, ám  nemcsak kivételes, de különc és fantaszta is. Sorsának beteljesülése, 
hogy „csodadoktor” lesz és pap egyház nélkül, környezeteiét „hegyi beszéd” -ben világosítja fel 
az élet értelméről. Boda Zoltán alakja előlegezi a T anú  évek „ném a vallását” — azt a felfogást, 
m ely az élet betegségének meggyógyítását az egyéni „üdvösség” önalakító erejétől reméli.

N ém eth László regényei és drám ái a különcöket távolságot éreztető módon ábrázolják: az irónia 
vagy szatíra rájuk írt jegye világossá teszi, hogy életidegenségükben veszélyesen eltorzulnak. 
A z emberi színjátékban ez nem  történik meg, a főhős különc m ivoltában írói együttérzés rejtezik,
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világon-kívülisége p rogram ot fejez ki, sorsában életfilozófia bomlik ki. Boda Zoltán is elbukik a  
regény befejezésében, ám  ez a lezárás nem bírálatot idéz föl, nem is „bukás” teh á t, hanem  
megdicsőülés, m ert vesztét az ellenséges környezet okozza. M agányos lázadását, „apostolko
dását” az író igenlése kíséri, a befejező „hegyi beszéd” sorsának igazolása.

Az első részt m eghiúsult öngyilkossági kísérlet zárja le. Ezután  kezdődik el Z oltán igazi neve- 
lődése, hogy sorsában az írói „tanítás” kifejezőjévé legyen. A két mellékalaknak, Behr Alfrédnak 
és H orváth Lacinak az a szerepe, hogy a főhősben m intázott „evangéliumot” m in t m egtisztító 
életelvet emelje ki. Boda Zoltán az író eszméjét hordja m agában: a vele vitázó, életét kísérő két 
szereplőt az elutasítás, tagadás írói gesztusai formálták. Behr Alfréd a rendszert kihasználó típus, 
zavartalan emelkedésében a társadalmi érvényesülés ú tja  rajzolódik ki. Horváth Laci rom antikus 
népimádó, Szabó Dezső parasztdem okráciájának és „atléta-higiénikus” elveinek megvalósítója 
szeretne lenni. Az emberi színjáték leszámolás is. ítéletet fogalmaz meg s nemcsak a kurzus rend
szere fölött. A rom antikus népboldogítás eszmevilágát is elutasítja. De a regény m ég tovább 
megy: hangsúlyozza a  forradalom m al és ellenforradalommal való szembefordulást, m indenféle 
társadalm i m éretekben történő megoldás csonkaságát. Szembeállítja a társadalm i reform ot a  
lélek reformjával. Eszm ényíti a kivételes életet, a kevesekben megvalósuló öntisztulást, az egyház 
nélküli vallás tanítását. Igazolja Boda Zoltán világidegenségét, kiválasztottság-tudatát, zseni
elméletét és „evangélium át” . Torzulásaiból a teljes emberség új mítoszát írja meg. Boda Zoltán 
elpusztul, legyőzi az ellenséges környezet -  a kivételes élet valódiságáról, életben m űködő képes
ségéről Az emberi színjáték írója sincs meggyőződve. Eszméi igazságában azonban nem  tu d  kétel
kedni. Az embernek az a  méltó útja, hogy észrevegye az élet „csonkaságát” , az erkölcsi hibbanást. 
Aki az életet kérdezi, a rra  kell ráébrednie, hogy a világ h ibáját nem a társadalom ban, hanem  
az egyénben lehet meggyógyítani. „M inden embernek m agának kell tisztáznia az életét” , 
mondja Boda Zoltán; önáltatás, hogy az em ber a társadalm on á t m egjavítható. Az erőszak 
csak új erőszakot szül, de a világ dolgán nem  segít. Boda Z oltánban a magyar G andh it m intázta 
meg az író: kigyógyult a  társadalm i reform eszméjéből és megvalósítója a tiszta erkölcsi m aga
tartásnak.

Az első szépírói korszak még egy regényt és drám át term ett. A Horváthné meghal z á rt gazdag
paraszt világa éled fel m ég egyszer a Gyász (1930) című regényben és a Bodnárnéban  (1931), 
az első drám ában, hogy később m ár csak m int színtér és epizód jelenjen meg a Szilason töltött 
időkből táplálkozó élményanyag.

A Gyász tömör, egy anyagból készült m ű; az írói „növéstervben” Az emberi színjáték és az 
Iszony körébe tartozik. K uráto r Zsófinak egy vadászat alkalm ából szerencsétlenül j á r  a férje; 
az özvegy fiatalasszony saját kevélységének és a nagy vagyonú paraszttársadalom  szigorú szokás
jogainak kettős szorításában beledermed a gyászba. Letöri egészséges ösztöneit, kivonja m agát a 
világból és elfajuló büszkeségből teremt m agának erényt: „az életből kivált, különös terem tés 
volt, akit az életben bennegázolódók különös éberséggel tarto ttak  számon.” A büszkeség tilta
kozó m agányt von köréje, s az előbb álarcként hordott erény rákövesedik a lelkére. A m it dacból 
viselt, a gőgös gyász az élete értelme lesz. Bezárkózik a büszkeségbe s a külön „álom élet” szer
tartásai szerint morzsolja napjait. Ebben az „álom életben” az erény visszájára fordul — K u rá to r 
Zsófi m indjobban elidegenül a világtól és el is torzítja az önként vállalt szenvedés. A z emberi 
színjáték világidegenség érzése ömlött á t a Gyászba is, s ami ott egy apostolkodó lélek természetes 
közegének látszott, itt az egészséges em bert emeli szörnyeteg-hőssé. K urátor Zsófi vonzó, tiszta 
egyéniség lenne -  írója nevezi később „archaikus istennő”-torzónak- ,  de a túlfejlődött tisztesség 
érzés kizárja a falu társadalm ából és beteges különccé torzítja. Zsófi egy paraszt királynő fensé
gével tűri a sorsát, de szép tartásában az őrület lappang, a megszállottsággá ferdült erény 
pusztítja benne a természetes érzést, az élni akaró ösztönöket. Zord és taszító ez a szépségideál, 
a jeges magány az íróhoz közel áll az élettel szembeforduló aszkétikus hősiesség. A gőgös gyász is a 
lemondás hősiessége: „kivonulás” a világból, a társadalm i rendből, s mint annyi más művének, 
ennek a regénynek is a  túlérzékenységtől szenvedő erkölcsiség a formálója. K u rá to r  Zsófi 
méltósága a lélek háborgásait takarja s azért hős, m ert önm agán tu d  diadalt aratni.

A Gyász új regénytípust honosított meg a m agyar elbeszélő irodalom ban. T iszta és kemény 
formái, a hibátlan szerkesztés miben sem emlékeztetnek Az emberi színjáték egyenetlenségeire. 
A lélektani regény új változata a Gyász: realista társadalom rajz és lélektani elmélyedés össze- 
ötvöződése, mely klasszikus alakját majd az Iszony-ban és az Égető Eszter-Ъеп nyeri el. Ezeknek a
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regényeknek középpontjában egy emberi tudat- és érzelem világ részletesen elemző leírása áll s 
körülötte fokozatosan bomlik ki a  környező világ képe. Hosszadalmas leírást, az alak, tárgy vagy 
helyszín külön  jellemzését sehol nem  adja. Mégis eléri, hogy főhősének belső ábrázolása a külső 
világ m ind  nagyobb köreit vonja magához. Ezek a körök, rétegek, vagy az író szavával élve „öve
zetek” a Gydsz-Ъап is fölismerhetők. K urátor Zsófi „ lélektana” köré odaszövődik a K uráto r 
család, a  gazdag parasztdinasztia élete, s még távolabból a falu szokásjogának, ízlésének, íra tlan  
törvényeinek félelmetes biztonsággal működő hálózata  s a zárt paraszttársadalom  bom lását 
jelző események is. Lélektani regény a Gyász, de írója éppenséggel nem a lankadtan  aprólékos 
lélekelemzés feladatait válla lta , hanem  új nézőpontot ta lá lt a magyar regény számára.

A négy felvonásos Bodnárné is a módos parasztvilágba vezet, s ez az első m ű, mely elméletet és 
valóságot k ívánt szembesíteni. A z emberi színjáték Szabó Dezsőt imádó űrifiújának, H orváth 
Lacinak parasztm itológiájában m ár alkalmat ta lá lt a romantikus népboldogítók eszméinek 
fölülvizsgálására. Ez a kritikai igény élt tovább a Bodndrné-Ъап. A fiatal kritikus 1928-ban írta: 
„M eg kell terem teni a nép polgárosodó s a középosztály néppel érző elemeiből a m agyar tiers 
é ta to t” , a  társadalom  dem okrata  törzsét -  erre a reform -gondolatra utal vissza a drám ai helyzet 
és kifejlet. A család k itanult fia városi méltóságos kisasszonyt hoz a házba, s az otthon m arad t 
testvér m egöli a középosztályba emelkedett öccsét -  jelezve, hogy az indulás éveinek reform- 
eszméit nem  fűti már a kezdeti lelkesedés.

A Tanú „ szigetén”. A ,,minőség-szocializmus” utópiája.

N ém eth László m űveiben -  módosuló tartalom m al -  mindig meg fog újulni a katartikus 
erkölcsi példákba vetett bizalom . Pályájának irányát az is jelzi, hogy rendszerének középpont
jáb a  a „példaem bert” állítja -  a T anú  nagy világnézet-kísérlete is a példaem berért születik -  
m ajd egyre inkább a valóságos társadalmi erőkkel p róbálja  egyeztetni, összehangolni az erkölcsi 
példában  rejlő életalakító szándékot. Pedagógiai reform tervei, vázlatai is a nevelői szenvedélyből 
ízü letnek; életművének egyik állandó alakítója a „pedagógiai erosz” . De kudarcokat és csalódá
sokat kell megélnie, új belátásokra jutnia, hogy a világidegenség abszolút elveket kereső idea
em bere megbékéljen a v ilágban  m agát nagyon is jó l érző, életszomjas kísérletező emberrel. 
Az eszme-rendszereket búvárló , nyelveket tanuló, m egszállott olvasó, a m odern enciklopédiáért 
új ism ereteket hajszoló ku ta tó  az élet abszolút elvét szeretné megtalálni; a „szellemi erők organi- 
zátora”  viszont mindig h ivatást érez műhely-szervezésben, a „szellemi égtáj” m eghatározásában 
és pedagógiai m unkában. Társadalom javító szándék és az erkölcsi önalakítás igénye gyakran 
já r  m ajd  külön úton, noha a  T anú-nak  az lenne a fő hivatása, hogy tudom ány és művészet össze
fogásával „egyéni üdvösség, nemzeti küldetés és em bertörténet” nagy egységét megteremtse. 
A gondolati erőfeszítés eredm énye, a „minőség” u tóp ia  lett, sok helytálló részletből szövődő, 
költőien színezett ábránd. V égül az ábrázoló íróra h á ru l m ajd a szerep, hogy az utópiák, tervek 
csodavilágáról a valóságos élet nyelvén beszéljen, s m egm utassa az ábrándok nemes szándékait és 
gyakorlati kivihetetlenségét. Életművének ellentm ondásaihoz tartozik, hogy lappangva sokáig 
él a világidegenség érzés, a „d u rv a  élet” ellentéteként megjelenő szép álom , a valóságra ránövő 
eszmék mitológiája. A T an ú  köteteinek utópiáiban egy ideig még folytatódik Boda Zoltán befelé 
élő külön világának álm odozása.

1932-től több m int négy éven át jelentette meg a  T a n ú  című folyóiratát. Egyedül írta  és részben 
anyagilag  is egyedül ta r to tta  életben. A N yugatból vonult ki, hogy Boda Zoltán sorsát is foly
tatva, a  m aga „szigetén” alkossa meg korösszegezést vállaló folyóiratát. Az „új enciklopédia” 
az t kísérelte meg, hogy az em beri tudás áttekinthető  anyagát „antropologizálja” , -  oly módon 
tegye em berivé, hogy m inden  szaktudományt közvetlenül emberi érdekűvé avasson. A T anú 
esszéi a tudom ány- és a művészetismeret tömegét úgy fogják fel, m int am i az emberben m ár eleve 
ado tt és ezért felidézhető. A  tudom ány antropologizálásában az „életfilozófiát” gondolja tovább, 
m időn a világot megélő egyéniséget állítja a gondolkodás középpontjába; m ondván, hogy a 
megélés a megismerés a lap ja , s az életet csak önm agával lehet bizonyítani: az élményben van az 
élet s az értelem  is csak az életből ered. Az „é let” — mely fogalmazásában először egyéniséget, 
erkölcsöt, m agatartást je le n t — több is szám ára, m in t a történelem vagy éppen az értelem. 
M inden  ismeret, tudás, értelem  — vallja -  m agatartás és erkölcs. Az a tudás igazolódik, mely
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módszerévé és tartalm ává válik az egyéni életnek. Az „antropologizálás” igényének azért lehe
tett igen nagy a varázsa, m ert nem lezártságra, hanem  nyitottságra törekedett. Az esszék olvasó
já t „együttgondolkodásra” hívta meg; nemcsak a világnak, de önm aga eszmélkedésének, kere
sésének is tanújává avatta.

Világképe arra is kísérlet, hogy a kapitalizm us és szocializmus társadalm i rendszerét áthidalva 
és mellőzve, megtalálja az egyéniségre m éretezett társadalmi formát. Ezért lesz a reform hordo
zója a kis egység: a telep és a kert, a sziget és a táj. Eszmerendszerét egyetlen formula is m agába 
sűrítheti: ki kell vonulni a társadalomból, és az egyéniség szabad virágzását lehetővé tevő szigeten 
megújulni. A „minőség-szocializmus” ki is mondja, hogy először az embernek kell erkölcsi 
értelem ben újjászületni. Fogalm azásában az utópia azt jelenti, hogy az em ber nemcsak törté
nelmi lé n y - tö b b  annál. Németh László az t keresi, amiben több: a történelem  által megcsonkí
to tt, visszaszorított „em beri lényeget.” A „minőség-szocializmus” kritikája kívánt lenni a társa
dalmi haladás eszméjének és minden történelmi-szociológiai világképnek. „Szörnyszülött törté
nelem ” — m ondja egy helyütt. Az „élet mély bajá t” nem is lehet az „elosztás forradalm ával” 
meggyógyítani, ahogyan azt a szocialisták gondolják. Az igazi forradalom nak Ném eth László 
szerint az egyénben kell végbemenni. Az em bert igazi mivoltából kiforgatta, azután m egalázta a 
m am m ut-társadalom , -  a kornak az a feladata, hogy visszataláljon az egyénekre szabott világ
hoz. N ém eth László antikapitalista b írá la ta  újra meg újra az egyénre hivatkozik, a „töm eg- 
termelés” , a munkamegosztás robotjából m agát kiszabadító és kiteljesítő egyéniségre. Ez az 
elképzelt új embertípus visszahódítja m agának az elorzott hagyom ányt, az európait és hazait 
egyaránt, de közben kissé maga is visszaprimitivizálódik. A T an ú  utópiája, noha a  legidő
szerűbb társadalm i és szellemi jelenségeket figyeli, pontosan nem körvonalazott ősihez is vissza 
akar térni, a m últat akarja föléleszteni a „görögös magyarságban” . A „minőség-szocializmus” 
vázolja fel annak a boldog aranykornak az ábrándját, melyben az em ber e belső szabadság
érzet törvényei szerint élhet, „kényszerítések” nélkül, m int a  görög városköztársaságok 
emberei.

A filozófia „vallatását” , csakúgy m int a történelem  és az irodalom tanulságait annak érdeké
ben mozgósítja, hogy a kapitalizmus és a szocializmus között egy „harm adik  oldal” társadalm i 
form ájának tervét megalkossa. Ebben válik Ném eth László igazi útkereső ideológussá. Többféle 
reformot kínál, de mindegyik elgondolásának hangsúlyosabb része a polgári társadalom  bírá
lata. A m arxi szocializmussal szemben is m indig hangoztatta ellenvéleményeit, fenntartásait, ám 
a  szocializmushoz ember- és társadalm i eszményei folytán közelebb tu d ta  m agát, m int a kapi
talista társadalom hoz.

Utópikus volt a gondolat, hogy az értelmiség önálló társadalmi erő; hordozója, vezetője és 
szervezője a minőség-eszmét megvalósító társadalm i formáknak. Terveiben és utópiáiban 
mégis megszólalt a helyes történelmi érzék is. A minőség-szocializmus, a m agyar radikalizmus: 
ábrándokban megkapaszkodó reformer terve; de a megoldást: a történelm i zsákutcából való 
kijutást, a társadalom  újjáéledését a szocializmus és az osztálynélküli társadalom  irányában  
kereste. M agasabb rendű társadalm i form a szükségességének tudata  já r ja  át írásait, s ez a tudat 
állandóan felesel esszéiből kirajzolódó történelm i helyzet értékeléssel és a történelm et lá tta tn i 
kívánó megismerési módszerrel.

A tervek irreális volta majd Ném eth László előtt is kiviláglik -  s ez nyitánya lesz az életmű 
újabb fejezetének, a kétségeket, kudarcokat és tragédiákat ábrázoló szépíró kibontakozásának. 
El kellett ju tn i a felismeréshez, hogy az utópia álm odhat magas eszményeket, neom antikusan 
színezheti a jövőt, — az egyéni belátásra bízott reform elmaradt. V isszájára fordult, am it öniga
zolásul írt: „Az utópia a történelem ellenereje, a lélek válasza a valóságra, s m int ilyen m aga is 
valóság és történelem csináló erő.”

Regények és drámák

Az esszékben, tanulm ányokban a felfedező kedve, a terveket készítő buzgalom, a jövőt váró 
igény forrta ki magát, -  a regényekben és drám ákban  nemcsak történelm et, de önm agát is vizsgáz
ta tn i képes író felelőssége szembesítette a terveket a valóságos élettel, a hazai környezettel. 
Az illúziók ábrándjait is m indig színezte a „veszélytudat” mérge -  N ém eth László a „tragikus 
életérzés” , a végső veszély szorongatottságának megszólaltatója is. A kudarcokat tudom ásul vevő
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önvizsgáztatás művei a regények és a drámák; elvetélt forradalm árokat, a lelkiismeret áldozatait, 
nagy ügyért elbukó hősöket ábrázolnak.

A társadalm i drám ák ( Villámfénynél 1936; Papucshős 1938; Cseresnyés 1939; Mathidsz-panzió 
1940; Győzelem 1941; Sámson 1945) tragédiát robbantanak ki, szétvetik a polgári jólét lá thatatlan  
nyugalm át, a nemes akara t szembeszáll bennük a m éltatlan környezettel. Nagy Im re körorvos, 
H olly Sebestyén, Cseresnyés M ihály, Sántha Endre, Hódi Barna környezetéből kimagasló hős, 
a  társadalm i felelősség tu d a t és saját hivatásuk tudata  összeütközteti őket a családjukkal és 
osztályukkal. Ezek a hősök súlyos bajokat látnak a társadalom ban, és úgy tudják, hogy a polgári 
környezet -  elsősorban a család — megalkuvásra kényszeríti őket, kelepcébe csalja és összetöri 
bennük a magasra törő erkölcsi lényt, a meredek külön ú t igényét. Az író eszméinek hordozói 
ők — tudósok, falukutatók, farm - és önművelő mintaközösség-szervezők -  és reménytelenül m agá
nyosak. A „középosztállyal” nem  kívánnak azonosulni; a társaság vagy a jólét megalázottságot 
je len t számukra, de nem  tu d n ak  összeforrani avval az indulattal sem, mely a „nem zet a la tti”  
népben  izzik -  Jó  Péter, Kiss Lajos, Áfra M ihály világával sem találják  meg az életüket új 
irán y b a  kibontakoztató kapcsolatot. A magányosság határozza meg életüket. Magányos lázadó 
a Villámfénynél körorvosa, „kivonul” a társadalom ból, hogy ingyen kórházat létesítsen; a Papucs
hős és a Győzelem tudósa fö ladja a nagyratörés terveit s csak a tiltakozás m arad bennük a polgári 
környezet ellen; a Cseresnyés és a Mathiász-panzió hőse m egpróbálja a  „farm ” szervezését, a 
„sziget” utópia gyakorlati kivitelezését, de be kell lá tn ia  a vállalkozás kudarcát. A „kivonulás” , a 
„sziget” létesítés és az erkölcsi üdvösségvágy az esszékből ismert gondolati anyag szövődik bele a 
d rám ai hősök életébe. A d rám ák  félreérthetetlenül vallják, hogy az esszék terveinek megvalósítása 
akadályokba ütközik, a társadalom  valósága ellenáll a szép eszméknek, s a családi környezet 
áru lóvá teszi az eszméinek élő em bert. Az a drám ák tragikus eleme, hogy a hősök nem találják 
m eg a  cselekvés helyes form áját. K udarcra vannak ítélve, m ert az általuk  választott ú t já rh a 
ta tlan n ak  bizonyul s a társadalom  bűnét nem képesek jóvá tenni. N em  a  hősökben megtestesülő 
eszm ét, a férfiéletnek értelm et adó hivatástudatot és erkölcsi igényt ítélik tehát kudarcra a 
d rám ák . Németh László a  d rám ákban  is az önalakítás, az üdvösségügy és a kivonulás híve; 
hősei az esszékben m egfogalm azott eszméket képviselik. Mégis továbbm utatnak a tanulm ányok
nál, m ert a vizsgált társadalom ról módosult hangsúllyal beszélnek. A sziget utópiák az eljövendő 
új társadalom  lehetőségeit vázolták és az önalakítás, az önnevelés m unkatervét állították össze. 
A rról szóltak, ami N ém eth Lászlóban kívánalom: új közösség és új em bertípus jövő eszménye 
volt. A  társadalmi drám ák  nagyobb hangsúlyt ad tak  a reális helyzetfelmérésének. „K özép- 
osztály” , értelmiség és nép ad o tt helyzetéről beszéltek -  az idea-em bert a társadalom és család 
reális hálózatában ábrázolták. Érzékeltették azt is, am iről a m unkatervek írója a jövőt várásban 
gyakran  megfeledkezett. Reális látleletet kell a társadalom  bűneiből készíteni és tudni kell, hogy 
a „n ép e t nem lehet m egajándékozni” , „a  nép ne fogadjon el semmit, csak amit kivív” -  ebben a 
valóságérzékelésben több a drám ák világa, m int az esszéké. A drám ák a  valóság szélesebb sávját 
m u ta tják  meg, az írót képviselő főhősök m ellett megjelennek a „nem zet alatti emberek” ön tu 
datos képviselői, akik az idea-em berben az eszméltető m últat tisztelik, de nekik m ár külön életük 
van. P ó r Péter és Ács Lajos alakjában a társadalm i változás igénye m unkál, amihez a népi m oz
galom  ideológiája adhat tanulságot, de ezt az új ön tudato t ők m ár a forradalom  érdekében is föl
használják  — „a  nagy forradalm ak azon a résen szoktak jönni, ami a legrosszabb idegzetűek lelki
ism eretében tám ad.” A d rám ákban  megjelenik a  forradalom  sejtelme is. Sántha-N ém eth 
Ács Lajoséknak odanyújtja a kezét. Velük menni nem  tud, de m egérti őket és az ő oldalukon 
tud ja  m agát, vállalva a következményeit is a víkenddé alakult polgári világgal való szakításnak. 
Ács Lajosék közösségét m eglátogató Sántha professzor m ondja: „E z  is egyfajta diadalérzés 
-  igaz, nagyon csendes -  a m ásik dolgán érezni, hogy a Jó  ügy olyan, m int a nagy természet, 
csak részleteiben pusztul, az egész mindig új fákkal virul s állja a bosszút azért is, ami kiszáradt, 
tönkrem ent, meddő m arad t.”

U tó p ia  és valóság szembesítése tehát nem az eszmék feladására késztette Németh Lászlót -  el
bukó hősei kudarcukban sem m ondanak le rögeszmeszerű terveikről. D e továbbgondolkodás és új 
tanulságok gyötrő, fájdalm as és rezignált tudomásulvétele olyan többlet, am it az esszék írója 
csak ritkán  tudott felm utatni. A drám ák a „m inőség” tervek társadalm i megvalósíthatóságának 
m ódozatait keresik, s a Villámfénynél-t6\ a Győzelemig terjedő sor arró l tanúskodik: az íróban 
m egérik az új felismerés: a „kivonulás” , az egyéni „külön meredek ú t” nem nyújt megoldást.
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Igaz, a történelm i drám áknak az lesz a hivatása, hogy igazolják a gondolkodás és erkölcs hőseit 
(VII. Gergely 1937, Eklézsia megkövetés 1946, Húsz 1948). A VII. Gergely záróm ondata-„S zere ttem  

az igazságot, gyűlöltem a méltatlanságot, ezért halok meg száműzetésben” -  jelzi a különbséget, 
am i a kétféle hős bukása között van. A társadalm i drám ák hősei -  e kiúttalanság érzettől szenvedő, 
vergődő emberek -  bukásának nem erkölcsi elégtétele van, ám történelm i elégtételük aligha 
lehetséges. A történelmi drám ák hőseit bukásukban a történelem igazolja: nemes ügyért vesztek 
el, am it későbbi korok számon tartanak  és igazságként ismernek el.

A társadalm i drám ákban megjelentek a  „külső soriak” -  а Bűnnek (1936) főhőse is a „nem zet 
a la tti” világból érkező Kovács Lajos; a regény arról szól, „hogy lá tja  a mi társadalm unkat alul
ról a csavargó szolgalegény” . A drám ákban  is megjelent a kor osztályai között feszülő ellentét 
pontos képe -  de csak melléktémaként — a Bűn nagyon érzékletes m ódon és részletesen beszél a 
főváros nyomorgó embereinek világáról, a „fen t” és a  „lent” ellentétről. Szakadék van a társada
lom e két része között, s a jóindulatú, tanulékony, de kissé együgyű falusi legény teljes kiszolgál
tatottsága erről tesz tanúságot. Amint a m unkások közül, -  az értelmiségiek sorából is több  jellem 
ző típust szerepeltet, közülük dr. H orváth  Endrét, aki ugyanúgy m in t a drám ák főszereplői, 
„csöm örlött ú r” -  „A  hivatalom  azt rendeli, hogy tudjam , mi van az országban, az állásom pedig, 
hogy egy legyek azokkal, akik odabenn táncolnak. A kettőt tisztességes em ber nem b írhatja  soká. 
Vagy egészen ki a hóba, vagy be a pezsgős vödörbe” -  mondja ki H orváth  Endre a cím  jelen té
sét. Az úri élet bűnös, ennek tudatában  élő értelmiségi úgy vághatja ki m agát sorsa kelepcéjéből, 
ha osztozik a többi szegényember életében. Ezt próbálgatja H orváth  Endre is: -  m inta-farm ot 
akarna szervezni, önm agát nevelő kis közösség szám ára, Lajosnak tá rja  ki a szívét a frissen épült 
villa mosókonyhájában. A „b ű n ” beleszövődött a társadalom életébe -  a  villaszentelés éjszakáján 
ketten indulnak el a házból: az öngyilkos H orváth  Endrét m entőautó szállítja el, Lajos pedig 
nekivág bizonytalan jövőjének.

A Bűn u tán  összegező igényű regényciklusba fogott. A Bogárdi diófa (1936) című útirajz mondja 
el az Utolsó kísérlet foganását. A vállalkozás m érete az Égető Eszterrel rokonítja, a fejlődésregény 
típus az Emberi színjáték mellett jelöli ki a helyét. Jó  Péter hét kötetre tervezett élettörténete 
„m agyar enciklopédiá”-nak készült, az író szavaival a „m agyar teljesség” művének,

A ciklus -  a tervezett szerint -  J ó  Pétert a tanuláson áthaladva, elvitte volna a minőség
utópiákba, az „új nemesség” kísérleti telepére, onnan a nép közé terem tő szektázásba, s még to
vább, a m indenből kifosztott megrokkanásig és halálig. Az elkészült négy kötet (Kocsik szeptem
berben 1937, Alsóvárosi búcsú 1938, Szerdai fogadónap 1940, Másik mester 1941) azonban nem  érke
zett el a tragédiáig. A művek Jó  Pétert élete delelőre jutásáig kísérték. A regény-folyam befe
jezetlen m aradt, s a m ai olvasó nem oktalanul gondolja, hogy az életkoncepciója m iatt szakad
hato tt félbe: a m agyar társadalomról készülő teljes „ leltárt” és a tervezett apokaliptikusán 
tragikus befejezést az írói látomás nem forraszthatta egységbe.

Kisebbségben

A T anú  írója kezdett lemondani az irodalm i kritika gyakorlásáról -  az „új nemesség” álm odója 
a b írálato t másodlagos feladatnak tekintette. T ovábbra is figyelte nem zedékét: Szabó Lőrincről, 
Erdélyi Józsefről, Illyés Gyuláról közölt tanulm ányokat; kiegészítette a Nyugatról alkotott 
képét; színibírálatokban kereste a m agyar színpad új lehetőségeit. N éhány cikk ragyogó példája 
kritikusi tisztánlátásának (Sznobok és parasztok, Jelszó: Petőfi, Móricz: Erdély). Az irodalm at 
azonban egyre inkább az elmélet vonja a m aga körébe. A Tanú u tán i évek felerősítik a naciona
lista szempontot, m ind gyakoribb a hivatkozás a „m agyar lélekre” , a rra  a bajosan körvonalaz
ható értékre, ami fogalmazásában a nem zeti jelleget fejezi ki. A Kisebbségben (1939) című 
tanulm ánya foglalja össze a m agyar irodalom  karakteréről és fejlődéséről szóló gondolatait. 
A tanulm ányt a ném et veszedelem érzete hívta életre, a m agyarság és a m agyar irodalom  
hom ályban m aradt értékeinek felm utatásával a védekezést kívánta szolgálni. A m agyar irodal
m at két típusban, a „m élym agyar” és a „hígm agyar” m agatartásban ábrázolja, az előbbiben a 
kárhozó, a lem aradó, de igazi nemzeti értéket terem tő alkotók tragikus sorsát látja; az u tóbbiban 
a kevésbé magyar, de érvényesülő, felszínen m aradó írót mintázza meg.

A Kisebbségben komor jóslatai a m agyar irodalm at hibás fejlődésűnek m utatták: az igazi tehet
ség nem  talált m agára, a legnagyobbak „m arad tak  le” benne, müvükből torzót csinált a m agány
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és értetlenség. Azok érvényesültek, akik a könnyebb u ta t választották. A veszély-tudat határozza 
m eg a  Kisebbségben és 1945 között eltelő évek tanulm ányírói m unkáját. Ez a veszély-tudat a 
m agyarság  kisnép-voltából fejti ki m ondanivalóját; a jövőből csak a fenyegetettséget tudja észre
venni és vallja, hogy a népnek nem  lesz szava saját történetének form álásában.

N ém eth  László szám ára eldöntött dolog -  végzet —, hogy a nem zet tragédia előtt áll -  ezért 
fo rd ítja  felszabadult energiáit a „fejlődészavart” kijavító új irodalom  és műveltségkoncepció 
kidolgozására. A „harm adik  ú t” gondolata is ekkor nyert közvetlenebbül politikai értelmezést. 
A „m élym agyar” koncepció jegyében újraértelm ezett kultúrát és nem zetkaraktert -  az aszkétikus 
és tragikus erkölcsi lem ondás példáját állítja az irodalom  és a jövőre készülő „jobbak” , az értel
miség és az ifjúság elé. Az erkölcsi példába vetett bizalom  odáig terjed, hogy akár néhány em ber
től is rem élni tudja a nem zeti sors eldöntését. Az erély és önfeláldozás csodáján egy nemzet egész 
sorsa m úlhat. A Kisebbségben és a hozzácsatlakozó cikkek, tanulm ányok sora (Fantomok ellen, 
Kiforgatnak múltunkból, Kemény Zsigmond, Magyar radikalizmus, Kisebbségből-kisebbségbe, Második 
szárszói beszéd) vallja az etikai történelem  szemlélet alapelvét: a világon nem  a társadalomjavítás 
segít, hanem  az irodalom nagy példája, a nemzeti jelleget kifejező „m élym agyar” művek tanítása, 
az új műveltség és hit egyént megtisztító és társadalm at átjáró erjesztő hatása. Ebben a felfogásban 
az irodalom  nemcsak kifejezője a nemzeti jellegnek, hanem  nem zetet teremtő hatalom  is: a 
legfőbb társadalomformáló erő, mihelyt kisebbségi sorsát vállalja.

Ezek az évek nemcsak a „m élym agyar” elméletet fejtik ki és nemcsak a szárszói beszéd öngyil
kos „bennszülött” h angu la tá t erősítik fel, hanem  népi összefogást: paraszt, munkás és új értel
m iség egymásra találásának szükségességét is vallják, az új osztálynélküli társadalom ügyében 
is m unkálkodnak. A „népbe húzódás” , a „nem zeti kohézió” gondolata nyereséggel is já r. 
A Kisebbségben nacionalista nem zetkategóriájának szomszédságában m egíródnak a dem okrácia 
és szocializmus ügyét vizsgáló cikkek. Ú jra vallatja az értelmiség felelősségét s a T anú Európájá
ból m egtérő író új ösztönzéseket kap Móricz Zsigmond műveitől, a népi írók mozgalmától és a 
v idéket já ró  előadó körutaktól. A hallgató kritikus is újra megszólal. Z ilahy Lajos H ídjának fő
m unkatársaként rendszeresen írja színibírálatait; Adyról, M óriczról akkor közli legkiforrottabb 
tanu lm ányait; összefoglaló tanulm ányban m éri föl a „népi” írók m ozgalmának irodalm i és 
tá rsadalm i eredményeit; T am ási Áron, Veres Péter, Kodolányi János műveit m éltatja; irodalm i 
v iták b a  szól bele; előadja javasla ta it a m agyar drám áról, filmről és építőművészetről. M óricz 
o ld a lán  részt vesz a népfőiskola mozgalomban, „K ert-M agyarországot” tervez, miközben m aga 
is megpróbálkozik a debreceni Bocskay-kert hom okján a farmépítéssel; já rja  a vidéket, előadá
sokat ta r t  és megismerkedik a hatással, am it a m agyar „sorskérdések” irodalm a vert fel tanuln i 
vágyó munkásokban, parasztokban, diákokban. A tragikus jóslatokat fogalmazó író különös 
m ódon  soha annyi politikai tarta lm ú  cikket nem  ír, m int ezekben az években. Egyik felől a 
nem zeti m agárahagyatottságot, a veszélyeztetettséget, nemzetet m egpróbáló jövő komor lá t
v án y á t rajzolja olvasói elé, -  másfelől azonban több ízben körvonalazza, hogy a jövő állam a csak 
népi á llam  lehet. Új program jainak a szövetségeszme vált központi gondolatává. Az „osztály
nélküli társadalom” akkori terveiről lefoszlott az utópikus színezet — a regények és drám ák ön
gyötrő  valóság igényével a  gondolkodónak is számolnia kellett s az 1935 utáni történelmi helyzet 
is új belátásokra indította. S ha  tragikus tudatta l is, a Kisebbségben u tán i évek a demokratikus 
nép á llam  tisztább form áinak megalkotására is m unkálnak. A jövő nem csak m egpróbáltatásokkal 
terhes: az emberi értékek nagy  versenyét is ígéri. E rre  is elő akar készíteni -  ennek érdeke term i 
m eg m aradandó tanulm ányait, esszéit Petőfiről, Adyról, Móriczról. Példát ad a kelet felé tá jé
kozódásra is (Krlezsa Adyról; H id  a Dráván; Most, Punte, Silta). Fölvázolja a művelődés Bartókra 
h ivatkozó modelljét (Magyar építészet).

Új társadalomban

Az új társadalom tudom ásulvételének nyitányaként Békésen írta  meg a Sámsont (1945), 
m ajd  u tán a  A tanügy rendezését ( 1945). A drám ában a meghiúsulás érzése diadalmaskodik, Sámson 
elpusztítja  önmagát, A tanügy rendezése című iskolareform-tervezetét előadó füzete azonban a 
te ttvágy , munkakedv föléledését bizonyította. A tervező, a valóságon m agát utópiákban tú l
álm odó  gondolkodó első szavai a kinyíló új távlatok serkentését fogalmazzák meg: „A  tanügy-
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reform célja: az osztály tálán társadalom  megteremtése a most felnövő nemzedék m űveltségében.” 
Híve tehát a földosztásnak, az ipari kisajátításnak, a szövetkezeti mozgalomnak; előjogokat, 
válaszfalakat bont a képzettség arányosabb elosztásával. Bizakodást és azonosulást kifejező 
művelődési program ját regények és drám ák gondolata viszi tovább. Ekkor hozta tető alá és írta 
meg legjobb regényeit, az Iszonyt (1947) és az Égető Esztert (1948). Az Iszonyt még Móricz Zsig- 
mond kezdte közölni a Kelet Népében (1942), folytatása Illyés Gyula V álaszában je len t meg 
(1947).

A m agyar regény történetébe először a Gyász írta  be nevét, a nagy európai elbeszélők sorába 
az Iszonnyal (1947) emelkedett.

Az Iszony tökéletes regény, az új m agyar prózairodalom  hibátlan remekműve. Fordulato t hozó 
jelentősége révén értékét csak a legnagyobb művekhez való hasonlítás fejezheti ki. A Móricz 
utáni irodalom nak ez a regény a legnagyobb teljesítménye. M egírására Ném eth László legjobb 
epikus képességei fogtak össze: egyszerre bizonyítva az általa kialakított regénytípusnak, de a 
realizmusnak is vitathatatlan  létjogát. A realizmus Németh szerint a regényirodalom  ,,sine 
qua non” -ja s az Iszony is a realizmus egyik új lehetőségét szabadította fel és tette já rha tóvá  a 
magyar irodalom  számára. Németh László m aga nevezi regényeit „tudatregénynek” . A kör
nyezet, a társadalom  képe, de a mellékszereplők is m ind a főhős szemléletében jelennek meg. 
Az élményrétegek egybeszövése -  ami ez esetben az élet különböző síkjait vagy nézőpontjait 
jelenti -  az Iszonyban já r t  a legnagyobb sikerrel. Kárász Nelli történetében az élettani, erkölcsi 
és társadalm i meghatározottságok egyesülnek. Az Iszony sem lélektani regény, noha annak tűnik, 
hisz m inden Nelliben játszódik le, vagy az ő tudatának, érzéseinek m egvilágításában jelenik 
meg. Az író  rajta át tekint a világra, de ez a „ tudatbó l” kinéző tekintet nemcsak a közvetlen 
környezet, hanem  a távlati dolgokat is átfogja. Nelli mindenekelőtt biológiai végzetet, saját 
természetének m egm ásíthatatlan tulajdonságait hordja m agában. Az erotikaellenes hűvös 
magány testesül meg benne; a szorgalom és kitartás példaképszerű hőse, ám  erényei csak mintegy 
az élet ellenére érvényesülhetnek. Az élettani végzettség okai és okozatai oly messziről erednek, 
hogy az értelem  is hasztalan próbál u tánuk nyomozni és titkát megfejteni. Legfeljebb a m itoló
giai képek m etaforája tájékoztat ősi és mélyebb tarta lm át illetően. A mitológia az emberiség 
közös alap jait önti emberi formákba és jelképekben, jelölve az általános em berit, de a távolit, 
homályost és megfoghatatlant is. Ném eth László nőalakjaiban -  K uráto r Zsófiában, Tusiban 
és Égető Eszterben -  mindig van mitológiai sugárzás, valami az emberi lényegből; bennük az 
emberiség ősképeit is keresi és próbálja az epika nyelvén újrakölteni. Az Iszony első részének írásá
val nagyjából egy időben méltatja Ju n g  munkásságát, írván, hogy „a  mítoszok nem haltak  és 
nem halhatnak  meg bennünk” . Meg akarja szólaltam a léleknek, az em bernek azokat az arche
típusait, amelyekben a világ, a lét ősi lényege ölt alakot. Nelli is egy darab  emberiség, benne 
a világ egyik természet, miként Artemisben: a magány, a kényesség, elvegyülve a szorgalom, 
szolgálat erényes, a világmindenség emberi rosszaságtól irtózás fölényével s a bűnre való hajlam 
mal, m ert ez a kényesség ha természetét veszélyeztetik, pusztulóvá, de pusztítóvá is válik.

Az elvonatkozás, az általános emberi, azonban kiegészül a társadalm i adottságok valóságos és 
közeli rajzával is. Az Iszony egy házasság kereteibe zárt m agyar tipológia is; jellem tani tanulm ány 
a vidéki életről a nemesi családok kiszikkadó vegetálásáról, az úrhatnám  és nagyzoló paraszt
polgárság rövid tündökléséről és bukást jósoló jövőjéről. Az O ttrubai családról m ár a hajdani 
nagyság jelei is lekoptak, legfeljebb ízlésükben, szokásaiban őriznek valami keveset a m últ századi 
ősök életéből. M ellettük a Takaró család volna a nemzet friss erejű oszlopa, de a második nem 
zedék főiskolát végzett Takaró Sanyijából m ár hiányzik a szülők puritánsága; ú rrá  emelkedik, 
de ez az emelkedés m agával vonja a zárt paraszti világ erkölcseinek föllazulását. S az O ttrubai 
és Takaró család mellett fölvonulnak a vidéki úri középosztály képviselői a kártyapartikat ren 
dező estéken, értelmiségiek és a közigazgatás vezetői. Sivár az a világ, am iben Nellinek élnie kell, 
azért is lesz belőle szörnyeteg, m ert magányosságához még a társtalanság is hozzáteszi a m aga 
embert hervasztó hatását. Nincs akivel szövetkezhetne, méltó társra nem talál; viszolygását kör
nyezetének alantassága is fokozza.

De K árász Nelli igazában természetében hordja végzetét. Kényessége és gőgje emberidegen- 
ség, a szűzies természet az élet érintésétől utálkozik, -  iszonya „az emberiszony, a világpiszok” 
elleni tiltakozást fejezi ki. Sorsának ez a tágabb  erkölcsi jelentése. Nellit nem  a házasság, hanem  
a világ teszi próbára: borzadásaiban, riadalm aiban, majd a föltámadó gonoszságában a világban
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elvegyülni nem tudó egyéniség nem e földi életre való iszonya tör elő. „A  lelkem nem  tudo tt 
elegyedni a világgal” — gondolja magáról. Nelli a rra  hivatott, hogy szent legyen és közvetítő, 
m agányban élve á tjárná szívét az irgalom, de szörnyeteggé válik, m ert nem  élhet saját törvényei 
szerint: az emberen túli szüzesség, erkölcsi érzékenység és megközelíthetetlenség jégcsúcsain. 
Nelli sorsa azt is példázza -  és ebben Németh László epikus szöveten átderengő vallomása is 
megfogalmazódik, hogy az élet csak a távoli és biztos szeretet m agasából viselhető el; az abszolút 
értékek fényében az „em berterm észet” nagyon is szánandó értékeket hív életre. Az élethez 
irgalom  kell, a szolgálat jósága; megértése m indannak, am i emberi. Az Iszony egész anyagát 
á tjá rja  az írónak az a leküzdhetetlen érzése, hogy az erkölcsi példa vállalása m ár-m ár elviselhe
tetlen  terhekkel já r, de az iszonyodást mindig ellensúlyozza az a másik áram, ami a megértésből 
és türelem ből fakad.

A bizalom és azonosulás, am i A z emberi színjátékot íra tta , az Égető Eszter írásakor tért vissza m int 
történelm et áttekintő és a jövő  távlataiba bepillantó bölcsesség. Ném eth Lászlónak ez a leg
nagyobb igényű, korokat és sorsokat átfogni kívánó epikus vállalkozása.

A szándék a művénél m ég nagyobb volt, m int az, amelyik az Utolsó kísérlet tervrajzát fölvá- 
zoltatta . Az Égető Eszter is m egtartja  a korábbról ism ert regényépítési eljárást; a főhős szerepének 
m inden részleten átsugárzó jelentéstad ,és Égető Eszter sorsából kell kibomlani az író időszerűnek 
érzett és vállalt eszméjének. Égető Eszter a lem ondó és m agát másokért föláldozó harm onikus 
lény, életét az áldozat tölti be. Csöndes derűvel áll a világban, el nem  lankadó erő hevíti éveit, 
hogy munkalázával o tthont és védelmet teremtsen m aga körül. Soha nem reked kívül az életen 
-  ebben nem  követi annyi Ném eth-hős megszállott sorsát - ,  de őbenne megvan az a tulajdonság, 
hogy paradicsomot terem tő szorgalma közben a boldog derű távolságából figyelje környezetét. 
Együtt élni a világgal a szép dolgok közös megteremtésében, de távol is lenni tőle, hogy a belső 
összhang zavartalansága is fönnm aradjon -  ennyi elszigeteltség Égető Eszter sorsát is végig
kíséri. A Németh művek önjellemzésben rögzített jellem tipológiája szerint -  a hős és a szörnyeteg 
u tá n  Égető Eszter a „szent” , az életét betöltő em ber. A regény azonban több egy „ tu d a t” , egy 
szenvedély végigelemzésénél. Az Égető Eszter a m agyar társadalm at áttekintő regény. Szereplői
nek nemes és hóbortos eszm éiben e századi m agyar társadalm i fejlődésvonal egyik m eghatározó
nak  ism ert jellemzőjét is ábrázolni kívánta. A m agyar társadalom  legújabb kori fejlődésének 
jellegadó eleme a vidékiesség. Csomorkány a vidékiesség m agyar telepe, sok értékkel, nemes 
törekvésekkel, de az erők elpazarlásával is, hóbortosságai, őrültséggel. így lesz az Égető Eszter 
nagyra növelt és a családregény életbőségébe ágyazott fájdalmas és bölcs epilógus. Lezárása egy 
elm últ korszaknak, a történelem  új helyzetében a felszabadult em ber előretekintése. A most m ár 
szűknek érzett nemzeti feladatok helyett az emberiség kérdései foglalkoztatják, a szocializmus 
táv latai adnak új tennivalókat.

N ém eth László 1945 u tá n  sem szakadt el teljesen a gondolkodásának kiérlelt tételeitől. 
A szépíró és gondolkodó m unkájának összhangja azonban új eredményeket hozott. U tópiáiból 
valóság kezd érezni -  m unkájának  ez is ösztönzést adott. T ág  lehetőség nyílott legkedvesebb 
eszméi, pedagógiai tervei előadására (A pedagógus hite). Pozitív észleletei és válaszai új egységbe 
szerveződnek. Az én cseh utam m ondta ki, hogy „az újkori fejlődés két legfontosabb eleme a gyar
m ati népek felszabadulása, a nagy szovjet példa megismétlése más országokban” és az „ezzel 
együttjáró történeti súlyponteltolódásnak s klím aváltozásnak óriási látványa” . Az 1956 körüli 
években keletkezett tanulm ányok (Magyar műhely, Gulyás Pál szobájában, Garda Lorca színpada) 
m ég számos fenntartásról, sőt ,,különút” -ról is h írt adtak. De m ár ezek az évek is keresték a 
szocializmusba beilleszkedő nem zet és irodalom szám ára já rh a tó  u takat és a helyes m egoldá
sokat. Néha vitatható m ódon, de együttgondolkodás igényével, a közös cél egységbe hozó 
hangulatával. Amit szocializmus és modern technikai forradalom , „nyugati módszer” és „keleti 
lélek” , szocialista világcivilizáció és az „em beri lélek m élyrétegének” , „az újkori irodalom ból 
kiszorult világiéleknek” találkozásáról ír, -  abban  a T anú  évek, a Magyarság és Európa nagy 
történelm i látómezőinek érvelése is visszajár. De ezek az írások nemcsak az együttgondolko
dást, hanem  az igenlést és a  közös gondok vállalását is jelentették.

Ú j lendülethez és m űvet érlelő élményhez ju tta ttá k  a történelm i tapasztalatok; biztató 
táv lato t adott a szocialista egyetemes népi állam  eszméje, az osztályharc élesedéséről szóló 
elm élet helyébe lépő szövetségi politika is, m indezt betetőzte a békés egymás mellett élés prog
ram ja („az utóbbi évek legjelentősebb politikai gondolatának tartom , hogy a háború t . . .
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a két rendszer versenyével kell helyettesíteni”  -  írta  Verseny vagy háború cím ű esszéjében) szám ára 
is bebizonyosodott, hogy a szocializmus reális világtörténelmi perspektív-gondolkodásnak, 
írói alkotásnak ez lehet a nézőpontja és mércéje. Az Utazás cím ű vígjátéknak összefoglaló 
értelm e van. Németh László le tudott számolni régi utópiáinak tartalm ával, s noha egyik-másik 
-  m in t az „értelmiségi társadalom ” m ódosult eszméje -  ma is hangoztato tt felfogása, ezeket 
a terveket az új távlatokhoz hangolja. Pedagógiai szenvedély végre valóban méltó modellt 
talált a szellemi értékeket becsülő szocializmusban; új műveinek írásában -  „lámpásfejét 
az új gondokhoz odatarto tta” -  a szocializmus érdekei, az együttm unkálás érzései vezetik. 
Az új kedv és lehetőség legszebb esszéihez méltó írásokat hívott életre (Ha most lennék fiatal). 
M egírta egyik legjobb drám áját, a nemzeti sorsdrám át, az alkotó értelmiségi társadalm i köte
lezettségével összeötvöző Két Bolyait. Üj m űveiben azt mondja el egyre kevesebb fenntartással, 
hogy a  nagy emberi érdekeket a szocializmus váltja valóra. Régi u tópiáiban az volt a szép 
és tartalm as igény, hogy az ember eszményének otthont adó társadalm i form ákat ku tatta , és 
bár a  „sziget” összeomlását mindig ábrázolta, tervei kudarcát és irreális voltát elismerte -  az 
„éden” tervéről nem m ondott le. Régi és m ai gondolatai között van kapcsolat és folytonosság, 
de e folytonosság belső kudarcokban vált az ellentmondások leküzdőjévé. Az „életrecept” - 
formáló szenvedély nem  „szigeten” , hanem  a m a valóságában keresi megvalósulását.

K O L O Z S V Á R I G R A N D P IE R R E  E M IL

Utazás az argó körül

Eredeti tervem  az volt, hogy Sálingért is ú tb a  ejtem, különös tekintettel a „Z abhegyeződre, 
hiszen ebből a regényből nálunk nemzeti ügy lett, valamennyi irodalm i fórum unk szükséges
nek ta rto tta  véleményét nyilvánítani; némelyik kétszer. M iután egyéb közlemények mellett 
áttanulm ányoztam  Eric Partridge alapvető m űvét (Slang to-day and  yesterday, London, 
Routledge & Kegan, 1950) s átnéztem  saját anyagom at, úgy döntöttem , hogy Salingerrel 
más alkalom m al foglalkozom, s nem a „Zabhegyező” köré csoportosítom a tárggyal kapcsola
tos észleleteimet, am i erőltetett dolog volna. A kérdés a „Zabhegyező” nélkül is időszerű, 
hiszen azzal a nyelvvel, am it angolul slang-nek, franciául argónak neveznek, élőszóban lép- 
ten-nyom on találkozunk; írásban viszonylag ritkábban, bár távolról sem ritkán. Érdeklődnek 
nyelvtudósaink is, ezt részben a tárgykörben kiírt pályázat m utatja, másrészt az a diadalm as 
tény, hogy am int a M agyar Nyelvőrből kiderül, tudósaink minden pályázati segítség nélkül, 
pusztán a m aguk erejére utalva, m ár 1953-ban eljutottak a pali szó felfedezéséig.

Az angol „slang” és a francia „argó” szó szerint tolvajnyelvet jelent, az idők folyamán azon
ban jelentése elmosódott; angolban annyira, hogy a tolvajnyelvre m ár külön szó született -  
cant. M agyarban több elnevezés járja , a régi jassz-nyelvtől, a mai vagány-, illetve huligán
nyelvig; valam ennyi megtévesztő.

M űve bevezetésében Partridge kijelenti, hogy maga lepődne meg leginkább, ha m unkája 
véletlenül kielégítene valakit. Ezzel az argó bizonytalanságára, m egfoghatatlanságára céloz. 
Az argó úgyszólván napról-napra alkot új szavakat s tagadja meg tegnapi szavait, emellett 
nemcsak csoportról-csoportra, hanem  úgyszólván emberről-emberre változik, tehát hiteles 
forrásnak, tekintélynek e téren az sem fogadható el, aki anyanyelveként használja az argót, 
annál kevésbé a kívülálló.

Nagy segítség volna, ha  tudnók, mi tulajdonképpen az argó, a slang. Ez azonban valamivel 
nehezebb, m int a tárgyról szilárd önbizalom m al nyilatkozók feltételezik. Értelm ező szótárunk, 
mely m int előszavában hirdeti, nem m eghatározásokat tartalm az, hanem  „szócikkfejeket” , ezt 
közli az argóról: „Az alvilági elemeknek a köznyelvtől a szókincs egy részében, egyes kifejezé
sekben eltérő, eredetileg titkos csoportnyelve.” Ez amolyan „tudom ányos” m eghatározás, 
mely szótárból szótárba vándorol évtizedek óta, nyelvi határokon keresztül, számos valóságos, 
de legalább annyi kétes elemet tartalm az. Pontos meghatározás az argóról nincsen, nem  is
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igen lehet. Ahelyett tehát, hogy a fogalom am úgy is rem énytelen meghatározásával p róbál
koznánk, inkább kerüljük m eg, utazzuk körül a jelenséget s ekként ismerkedjünk meg vele. 
A vélemények ugyan, am in t az tudományos téren m inden ellenkező híresztelés dacára elke
rülhetetlen, gyakran ijesztően szubjektivek, más esetekben viszont hozzásegítenek az olvasó 
ismereteinek bővítéséhez. Az alább következő idézeteket Partridge gyűjteményéből vettem .

J .  P. Thom as következőképpen nyilatkozik: — ,,A slang az őrültek nyelve. Mivel élesen szem
befordul a tiszta és nyelvtanilag kifogástalan beszéddel, az irodalom  barátai sohasem fogad
hatják  el.” Egy másik vélem ény szerint „ugyanúgy, ahogy a stílus fertőtlenít, a slang, ez a 
romlékony anyag, m indent megmérgez maga körül”  (H. W. Fowler). Nagyjából ugyanígy 
vélekedik O. W. Holmes: „A  slang használata egyszerre oka és tünete a szellemi elcsenevé- 
szedésnek.” M cK night professzor egy lépéssel tovább megy s azt fejtegeti, hogy mivel a slang
kifejezések igen gyakran a szavak jelentése iránti érzéketlenségből származnak, a slang haszná
la ta  a beszédkészség és a kifejezési készség elsatnyulásával já r  együtt. Azok, akik a slangét 
beszélik — m ondja A. Bierce —, az irodalom hulladékait szedegetik föl s őrzik meg a szemét
kosár részére. Innen m ár csak egy lépés a szellemes m agyarázat, hogy a slangét a helytelen 
beszéd ösztönös vágya terem ti (the instinctive desire to speak bad).

A helytelen beszéd? U gyanezt másként is meg lehet fogalmazni: -  fiatalok, de nem ritkán  
a felnőttek, is örömüket lelik abban, hogy tárgyakat, cselekedeteket újra keresztelnek, némely 
szókat megcsonkítanak, m ásokat tudatosan rosszul használnak, szócsonkokat összeolvasztanak, 
egyszóval játszanak, m ert fel akarnak tűnni, m ert megrészegíti őket a szóalkotás természetes 
gyönyöre s m ert az agyonkoptatott, színtelen, üres szólamok zendülésre késztetik őket. Tevé
kenységüket a célzatos képzelet, a fantaisie intentionelle - (A. D auzat) hajtja. Elemeiben azonos, 
céljaiban más folyamat a nyelvújítás, mint Kazinczy példája m utatja.

Edw in W. Bowen am erikai professzor figyelmeztet rá, hogy időnként egy-egy próféta fel
felemeli a hangját, s megjósolja, hogy a slang egyre szélesebb körű használatának következtében 
az angol nyelv hanyatlásnak indul, ez azonban m it sem változtat a dolgon. „M anapság -  
írja Pitts Duffield -  m ár m inden valamire való filológusnak szakítania kell azzal az elavult 
pedagógiai elmélettel, hogy a slang vétek a nyelv ellen.” így  a tudós. Az író -  Chesterton -  
tovább megy egy lépéssel: — „ a  slang a költészet egyik szüntelenül ömlő forrása. M inden slang 
m etafora, m inden m etafora kö ltészet. . . ” A költő — W hitm an -  ennél is tovább megy: -  „m in 
den szó, m inden m ondat, m inden költészet m ögött a slang a rendhagyó csíráztató erő, a  be
szédben a szabadság élő bizonyítéka s bizonyítéka az örök tiltakozásnak és az örök term ékeny
ségnek . . .  A slang az a kerülőút, amelyen az átlagos em ber igyekszik megmenekülni a rossz 
irodalmiságtól, hogy m agát korlátlanul kifejezze . . . Ezenkívül a slang az egészséges kovász, 
élesztője azoknak a nyelvben m indenkor tevékeny folyamatoknak, melyeknek révén felszínre 
vetődnek az üres szólamok, a  hibák, s nagyrészt el is tűnnek, noha olykor megszilárdulnak és 
tartósan kikristályosodnak. „Egyszóval, m int Lounsbury m ondja: — „a  slang az a forrás, mely
ből a nyelv lankadó erői állandóan felfrissülnek” .

Elég messzire ju to ttunk , az „őrültek nyelvétől” , ám bár sohasem lehet tudni, kinek van 
igaza.

A nnak az argónak, m elynek a manapság beszélt argó közvetlen leszármazottja, az első 
írásos emlékei: X III. századi német, angol, francia feljegyzések az egykorú tolvajnyelvről. 
Partridge figyelmeztet rá , hogy a slang valójában a népnyelv egy faja, városi népnyelv, mely 
akkor alakult ki, mikor első ízben töm örült nagyobb számú lakosság a városokba. Ilyenformán 
a slang története elválaszthatatlan a városok történetétől, a nyelv egészének, a társadalom , az 
irodalom , a műveltség történetétől, hiszen tudnivaló, hogy m ind a politika, mind az irodalom  
központja a város. Az őskeresztények vallási szókincse az alsóbb néposztályok argójából fejlő
dött ki; ezek alkották a kereszténység zömét. Szent Ágoston, m ikor a köznyelvi os (csont) 
helyett az argó kifejezést választja — ossum — azzal védekezik, hogy inkább vállalja a gram m ati
kusok megrovását, sem m int azt, hogy a nép ne értse meg. A m ai m agyar argó jelen p illanat
ban  egyik legfelkapottabb szava az ember értelem ben használt fe j. Nem  érdektelen megemlí
teni, hogy a latin testa, az olasz testa és a francia tête (fej) őse, eredetileg csak az argóban je len 
te tt fejet, igazi jelentése szerint tégla, illetve fazék. Nem tudom , a jelen pillanatban m iként 
áll a dolog, egy időben a szerencsétlen etnológusok vért izzadtak, m ert városi folklórt kellett 
produkálniuk. Nos, a városi folklór az argó nyelv — tenyészete.

40



A slang tehá t városi népnyelv, de semmiképpen nem osztálynyelv, a kapitalista országokban 
sem, nálunk még kevésbé. Kik beszélik, kik nem, erről semmiféle statisztika nem  készült, e 
téren tehát m indenki saját tapasztalataira van utalva. A közhit szerint az argó elsősorban a 
fiatalok nyelve, ami talán  igaz, talán nem. Személyes tapasztalataim  szerint az argó hazánk
ban a legvisszavonultabban, a legelszigeteltebben élőkhöz is eljut. Az arisztokratikus műveltség 
sem óv meg senkit tőle, különben is, m int a Words and their ways in English speech szerzői m ond
ják  (Greenough és K ittredge), a művelt ember legalább kétféleképpen beszéli anyanyelvét, 
ellentétben a műveletlennel: egyféleképpen odahaza, családi vagy baráti környezetben s más
féleképpen ünnepélyes és hivatalos alkalmakkor. A családi nyelv tárva-nyitva áll az argó előtt, 
még olyan országokban is, ahol a nyelvi műveltség tudatosabb a mienknél. A m agyarázat abban  
van, hogy ritkán tudjuk, hol kezdődik az argó, hol végződik a köznyelv.

Ezzel elérkeztünk a legfontosabb ponthoz, a határok kérdéséhez.
Határkérdés több van. Elsőnek az argó és a köznyelv érintkezésének kérdését vizsgáljuk. 

Értelmező szótárunk szócikkfeje szerint a köznyelv: -  „V alam ely  nyelvnek az az egységes, 
beszélt változata, amelynek alapjait főleg az iskola, a művelődés, az irodalom vete tte  meg, 
s amelyet az iskolázott emberek a társas érintkezésben használnak; az irodalmi nyelv beszélt 
változata.” Vagyis: a szabvány-magyar, hogy a kitűnő angol kifejezés megfelelőjével éljünk. 
A szabvány nyelvünknek a polgárjogot nyert szókból és kifejezésekből összetevődő állaga 
-  több ezer szó - ,  melynek helyessége, magyarsága kétségtelen. Ezt a központi m agot, m int 
szigetet a tenger, körülveszi a nyelv m últja, az uráli őshazába nyúló gyökereivel; irodalm a, 
s körülveszik az úgynevezett perem-nyelvek, köztük a slang.

Mindez rendkívül világosnak látszik, annál inkább, mivel a slang per definitionem szöges 
ellentéte a köznyelvnek, mely szabvány, tehát egyezményes nyelv, ezzel szemben a slang uncon
ditional colloquial speech, vagyis az egyezményestől eltérő beszélt nyelv. Világosnak látszik, de 
rövidesen kiderül, hogy egyáltalán nem  az.

M értékre volna szükségünk, hogy megállapíthassuk, hol kezdődik a slang, hol a köznyelv, 
merre fut a kettejüket elválasztó határvonal. A helyzet az, m in t az Encyclopaedia B ritannica 
idevágó cikke m ondja, hogy „egy adott pillanatban valam ely szó vagy kifejezés fé lreérthetet
lenül slang, más körülmények között viszont egyáltalán nem  az” . Szófejtő szótárban E. Weekly 
professzor ha tározottan  kijelenti, hogy „az a nyelv, mely az idősebb nemzedék életében slang 
volt, a következő nemzedék életében irodalmi nyelvvé válik, s a m ai élet sajátosságai a rra  valla
nak, hogy a jövőben ez még inkább így lesz” .

Nézzünk néhány hazai példát. H a egy gépet halál-gáznak, Irének minősítek, m egsértettem  
a szabvány-m agyart, vacaknak vagy ócskának m ár bátran  m ondhatom , holott nem régiben 
mindkét szó argó volt. A m unkatörvény módosításával kapcsolatban sűrűn esik szó a  lógósokról, 
diákkorunkban ez a szó slangnek szám ított; a kitol, kibabrál ugyancsak. Ezeket a szókat a m eg
rovás m inden veszélye nélkül használhatjuk, viszont ha valaki kitolás helyett átráz, átejt -  az 
huligán. H olott a szóképzés nagyjából azonos a megcsal képzésével, ez pedig kifogástalan szó. 
Hallom a kifogást, hogy igen, igen, ezek a példák azonban nem  meggyőzőek. H a nem  azok, 
csak azért nem  azok, m ert sem a slangról, sem a köznyelvről nem  tudjuk pontosan, hogy mi 
s két ismeretlent egymástól elhatárolni fölöttébb nehéz. Egyébként éppen annak bizonyításán 
fáradozunk, hogy az argó át- meg á thatja  a beszélt nyelvet, sőt az irodalmi nyelvbe is behatol, 
bár kisebb m értékben.

Ez a folyam at egyik oldala.
A másik az, hogy az argó szóalkotásai zömükben tiszavirág életűek, egy nap feltűnnek, száj- 

rólszájra já rn ak , aztán hirtelen lebuknak a feledésbe, m égpedig visszavonhatatlanul. D iák
koromban a m ai almás megfelelője a simon volt, aztán jö tt а пики, mindkettő kiment a haszná
latból, lekopott, hogy stílusosan fejezzem ki magam, az idősebbek még emlékeznek rájuk, a 
fiatalok m ár nem  értik. Ezzel a folyam attal kapcsolatban írta  a nagy amerikai slang-szótár 
szerkesztője műve előszavában, hogy századunk írói abban  különböznek az elm últ századok 
íróitól, hogy műveiket húsz-harminc év m últán m ár csak szótárral lehet olvasni.

A slang tehá t egyfelől táplálja a nyelvet, másfelől tömeges szinonimáival, fölösleges szóal
kotásaival zavart kelt. Nem annyira az életben, inkább a nyelvművelők körében.

Vizsgálhatjuk a folyamatot akár egyik, akár másik oldaláról, az idő mindenképpen elhatá
rozó szerepet játszik. Idővel lép elő az argó kifejezés irodalm ivá, idővel rostálódik ki véglegesen.
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Ez viszont gyakorlatilag az t jelenti, hogy annak m egállapítására, mi slang, mi nem  az, objektív 
m érték  nincs. A szubjektív ítéletet egyéni körülm ények befolyásolják: műveltség, érdeklődés, 
hum orérzék , fantázia s nem  utolsó sorban az, hogy melyik kétes szót ki m ilyen környezetben 
ballja.

M ás m értéket kell h á t választani. Erről később.
É le tem  folyamán a hazai argó több hullám ával találkoztam. Az elsővel diákkoromban. 

Ahogy visszagondolok rá  s nyom ait kutatom  az irodalom ban, az első hullám  szürke és szegé
nyes vo lt az argó mostani pom pázó tenyészetéhez képest, aminek természetesen megvan az 
oka. A  háborúk  nemcsak a  sebészetet s a m űszaki tudom ányokat, hanem  a  nyelvet is forra
dalm asítják . A háború, mely huzamos együttélésre, közös akciókra kényszerít egymástól művelt
ségben, származásban, érdeklődésben különböző em bereket, a slang szám ára a  legkedvezőbb 
ta la jt biztosítja. M inden háború  megteremti a  m aga argóját, amely később, a háborút tö r
vényszerűen  követő általános lazulásban gyorsan elterjed. A tudósok is felfigyeltek a jelenségre, 
többek között Weekly professzor, aki egyik könyvében részletesen elemzi, hogy az első világ
h áb o rú  m ilyen változásokat idézett elő az angol nyelvben. Egyebek között a nyelvtan tekin
télyének csökkenését és a tájnyelvek háttérbe szorulását állapítja meg.

M in d  az első, mind a m ásodik világháború m egterem tette a maga sajátos slangját m agyar 
földön is. Napjaink argója azonban, noha olykor feltűnnek benne régebbi keletű szók vagy 
kifejezések, nem azonos a második világháború nyom ában elterjedt argóval, hanem  új kép
ződm ény. A kérdés az, hogy ezt az új képződményt, m ilyen erők hozták létre. Az Encyclopaedia 
B ritann ica az amerikai slanggel foglalkozó cikkében ezt mondja: -  „A  fajok keveredése, az 
első n ag y  áramlások nyugatra, szétbomlasztották a hajdan i közösségeket, s ezek a körülmények 
nagym értékben  kedveztek egy különlegesen ízes beszélt nyelv kifejlődésének.”  Néhány sorral 
a rré b b  hozzáteszi, hogy az ado tt körülmények között a  slang hatalmas fejlődésnek indult.

A m egállapítás a mi körülményeinkre is érvényes, elég ha a „fajok keveredése” helyébe 
az „osztályok keveredése” kifejezést tesszük. A h a jdan i társadalmi keretek egy része a felsza
badulás u tá n  közvetlenül m egváltozott, a nagy változás, a földindulás azonban a mezőgazdaság 
kollektivizálódásával következett be. A parasztság tömegesen áram lott a városokba, munkás
nak  vagy  értelmiséginek, ugyanakkor falun a h a jd an i paraszti életforma helyébe a termelő- 
szövetkezetek újszerű életform ája lépett. A falukban többnyire az idősebbek m aradtak, fiatal 
a rán y lag  kevés. Természetesen m a is számosán beszélnek ízes magyarsággal, születési helyük 
hagyom ányai szerint, ez azonban  mit sem változtat azon a tényen, hogy a tájnyelv alól kicsú
szott a  föld, szétbomlottak azok a kisebb-nagyobb közösségek, amelyek egyazon tájnyelvet 
beszélték, s beszédmódjukat tovább adták gyermekeiknek. Egyszóval a m agyar tájnyelvek 
gyakorlatilag  megszűntek, időszerűbb kifejezéssel: — perspektivikusan megszűntéknek tekint
hetők. Ezzel az utolsó, töm egében és ellenállásában a legnagyobb akadály h á ru lt el az argó 
terjeszkedése elől. A váltás még nem történt meg, de  úton vagyunk afelé, hogy az elhaló falusi 
népnyelv  helyét átvegye a városi népnyelv. A  je lek  arra  m utatnak, hogy a falusi népnyelv 
kincseinek összegyűjtésére az utolsó alkalom most van.

U tazásu n k  folyamán bebizonyosodott, hogy az argó rugalmasabb, képlékenyebb annál, 
sem hogy meghatározásba foglalhassuk, s ugyanúgy a rra  is képtelenek vagyunk, hogy meg
vonjuk a  h a tá rt közte és a  szabvány-magyar, vagyis a köznyelv között. M inthogy egészében 
nem  sikerü lt m egragadnunk az argót, kicsúszott a kezünk közül, most részleteiben vizsgáljuk, 
s így iparkodunk közelebb férkőzni a lényegéhez, amennyire anyagunk megengedi, példák 
segítségével.

N éh án y  határkérdést m ég nem  tisztáztunk, folytassuk ezekkel.
A rgó és falusi népnyelv egy területen egybeesik, mégpedig a nemi élettel és az anyagcserével 

kapcsolatos trágárságok területén. Variáció a szűk körben adott tém ára m indkét területen 
akad, ezek azonban anny ira  tárgyszerűek, hogy nem  lehet különbséget tenni paraszti variá
ciók és argó  variációk között. A paraszt és a külvárosi vagány nagyjából azonosan káromkodik. 
A kérdés az, hogy ha így áll a dolog, miért tartoznak  a hatökrös gazdáktól szárm azó közismert 
felszólítások és javaslatok az argó körébe? A zért, m ert a tapasztalat szerint az argót beszélők 
egy része ilyen betűzésekkel élénkíti és színesíti szóbeli előadását. Azért, m ert a slang a maga 
m ó d ján  köznyelv, mely sokféle forrásból táplálkozik, nemcsak maga a lko tta  szókkal.

S alinger regényében például lépten-nyomon előfordul a következő két ordináré kifejezés:
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-  son o f a bitch és a pain in my ass, az elsőnek „а к . . . anyád” , a másodiknak a „m ajd  besz . . . 
am ” a m agyar megfelelője. Egyik sem par excellence slang kifejezés, viszont slangét ilyen kité
telek nélkül nemigen beszélnek. A fordítás egyik hibája, biderm eier ország lévén, inkább 
erénye, hogy ezt a két kifejezést olyan színtelen és ízetlen szólamokkal helyettesítette, m int 
„falra  m ásztam ” meg „lerohadtam  tőle” . K im aradt egy színfolt, mégpedig nagyon is je lleg
zetes színfolt, m intha a wagneri zenekarból száműznék a puzonokat.

Másik határeset. Az argó gyakran él a szakmák sajátos kifejezéseivel, azzal a különbséggel 
azonban, hogy a kifejezéseket nem az eredeti fogalmi körben használja. „Békés koegzisztencia” , 
„újítási d íj” , „áruterítés” , politikai, műszaki, kereskedelmi tárgyú cikkben nem tűn ik  fel, 
az egyik éppolyan színtelen kifejezés, m int a másik. H a viszont a beszélő azért jö tt  el szülei 
társbérleti lakásából, m ert „javában dúlt a békés koegzisztencia” , vagy ezt mondja: — „ a  szaki 
bejött, mikor meg akartam  fújni a lám pát, s ezzel elpénecolta az újítási díjat, amit az öreglány 
ígért” , vagy körülnéz a strandokon,s a napozó nőkre m utatva így szól: -  „nem emberi, m icsoda 
áruterítés van itt!” -  az erőltetett, szürke, kényszeredett szók felragyognak, új életre kelnek. 
A diák, aki semmit sem ért a m agyarázatból, de úgy tesz, m in tha értené, terepszínű a rco t vág. 
A  slang a szatíra elemi egysége.

G yakran esik szó tolvajnyelvről, diáknyelvről, sőt a „Zabhegyező” fordításának egyik kri
tikusa „srác” -nyelvet emleget. A cant s a collegial speech kifejezés a rra  utal, hogy az angol
ban  is élnek ezzel a megkülönböztetéssel. Jogosan-e vagy jog talanul, nem tartozik ide. Annyi 
viszont bizonyos, hogy a m agyar argón belül nincsen külön alvilági nyelv és külön diáknyelv, 
a  tamáskodó könnyen meggyőződhet efelől, ha végighallgat néhány  törvényszéki tárgyalást, 
lehetőleg az elején, m ielőtt a bíró rákényszeríti a m aga jogi zsargonját a vádlottra. K ülönbség 
a szókincsben mutatkozik. Az alvilág érdeklődése az örök em beri mozzanatokon kívül m egle
hetősen szűk körre korlátozódik; ehhez képest az alvilági argó nem  oly gazdag s nem  is oly 
változó, m int a diákoké, a kasszafúró m a is mackós, a besurranó tolvaj srenker, a rendőr hekus 
vagy hé -  mindegyik szó több évtizedes. V an viszont egy m ásik ötletes kifejezés: a vastag 
húzás (jó fogás), m elyért — ha igaz — a zsebtolvajoknak tartozunk  hálával.

Tudjuk, a diákok mesterségszerűen űzik a szócsinálást, s mivel számos tantárgyat tanu lnak , 
köztük idegen nyelveket, s mindezeken felül sok m inden irán t érdeklődnek, az anyag, am iből 
válogatnak, áttekinthetetlenül nagy. Ok a mesterei a tudós, a műveltségen alapuló szóalko
tásoknak és nyelvi játékoknak. Az evribody eredetileg bizonyos táncfigurát jelentett, m a m ár 
az evribodizni igét néhol táncolni értelemben használják. A következő példa szemléletesen érzé
kelteti a diákok nyelvi műveleteit. A hajdani sárospataki Angol Intézetben a diákok körében 
néhány képtelen magyarságú kifejezés já rta . Nő irán t érdeklődni helyett azt m ondták: -  „kép 
zeletet venni a nőre” (he took a fancy to her); -  találkát megbeszélni helyett pedig ezt: -  
„függesszünk föl egy datolyát” (a to fix up a date -  alapján; a date időpontot és datolyát je len t). 
Kegyelem dolga, hogy az efféle szócsinálmányok bekerülnek-e az argó vérkeringésébe, vagy 
sem. Talán a tudatom m al máig megfejteden értelmű szólás, az „ebek harm incadj á ra ”  is 
valahogy ilyenformán jö tt  létre.

Sok esetben az argó pusztán arra törekszik, hogy lényegében azonosan, ugyanazon a fokon, 
ugyanannyi erővel m ondja, am it mond, de más szóval. Így került az egy időben nagyon divatos 
isteni helyébe az állati, a marha és a világi. A választásban ta lán  az a törekvés is közrejátszott, 
hogy a rajongást megfosszák klerikális színezetétől. Az isteni helyett használt oltón, viszont 
egyszerű szócsere. M indezek a fokozó szók a „nagyon” szerepében használatosak, akárcsak a 
semleges, de egyre-másra alkalm azott frankó, frankón. A „nagyon” elvont szó, az á lla ti, az 
oltári meg a többi hasonló szónak viszont konkrét-értelme is van. Ezzel m ár belül kerültünk az argó 
boszorkánykonyhájába. M ert hála a különböző szócseréknek, színes, mulatságos, merész szó- 
kapcsolatok jönnek létre: — állati müveit, marha intelligens, oltári kurva.

Ü jabb kérdés. K i m it ért mondjuk az állati müveit kifejezésen? M i idősebbek azonnal látjuk, 
hogy két egymáshoz nem  illő szó került össze s vérmérsékletünkhöz képest nevetünk vagy 
bosszankodunk. A fiatalabbak között is akadnak, akik átérzik a szópárosítás humorát, de távolról 
sem mindenki. Több ízben próbát tettem , s amikor azt hallottam  valakiről, hogy állati intelligens, 
gúnyosan rávágtam , hogy igen és am ellett marha művelt. Semmi hatást nem értem el; a beszélő 
nem  eszmélt rá a kifejezés felemás voltára. A m agyarázat valószínűleg abban keresendő, hogy a 
sűrű  használat elkoptatta tudatában  a fokozó szavak konkrét jelentését, az állati töltelékszóvá
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vált, am it m indenhova be lehet illeszteni, épp hogy m ondjon valamit az ember. M áskor viszont 
a hangsúly  a legkülönfélébb jelentésekkel ruházza föl. Egy asszony ismerősöm végighallgatta 
húszéves fia negyedórás telefonbesszélgetését. A fiú mindvégig egyetlen szóval élt: -  állati, m ondta 
hol szom orún, hol m egdöbbenten, hol együttérzően, egyszóval m indig más és más színnel. 
A nyja később megkérdezte, kivel s miről beszélt. K iderült, hogy legjobb barátjának m eghalt 
az ap ja , s a fiú, a drót másik végén, a tragikus esetet beszélte el.

H a  m a ra d t bennem kétség e téren, a következő két megbízható helyről származó adat elosz
latta . A  szülők betegen feküsznek otthon, tizenhat éves fiuk gondoskodik róluk, kedves, készséges, 
szorgalm as fiú. Megszólal a telefon, a barátja hívja valahova, a gyerek a következő szavakkal 
felel: — „n em  mehetek. Lerohadtak az őseim, (vagyis megbetegedtek a szüleim). A másik adat: 
húszesztendős leány, műszaki rajzoló, váratlanul m eghal az édesanyja. A temetés u tán  egy-két 
nappal a  lány ismét megjelenik munkahelyén, néhány  kollégája kondoleál neki. Könnyes szemmel 
válaszol: — „Bizony szegény mutter к ............ t . ”

M egin t csak az a kérdés, m it ért a beszélő azon, am it mondott? A lerohadni a mi fülünknek 
durva, nem  beszélve a másik igéről! Nekik viszont, akiknek úgyszólván anyanyelvűk a slang, 
ezek a  szók a közlés eszközei, melyek semmiben sem különböznek más szavaktól. Az ige, mely 
m inket m egbotránkoztat, felháborít, nekik olyasm it jelen t, mint hogy „kilehelte lelkét” . A fenti 
két esetben semmi esetre sem érzelmi eldurvulással vagy érzéktelenséggel állunk szemben 
(más esetekben igen), hanem  nyelvi érzéketlenséggel, ami, ha u tán  a gondolunk, senkitől sem 
idegen, hiszen mi is használjuk például az elcsigázni szót, anélkül, hogy eszünkbe ju tn a , milyen 
borzalm as műveletet je len te tt eredetileg. M egint az idő tényezőjének a szerepe.

T ö b b  tanulság van, s ezeket az argóval foglalkozónak tudomásul kell vennie, különben a 
látszat csőbe húzza. Azoknak a szempontjából, akik beszélik, a slang nem  egységes, hanem  réte
gekre oszlik. Vannak, akik csinálják ezt a nyelvet, ilyen vagy amolyan okokból, ide szám íthatók 
azok is, akik tudatosan élnek a slang színes, szatirikus, meghökkentő fordulataival, noha maguk 
képtelenek gazdagítására. Mások ugyanazzal a passzív kritikátlansággal veszik á t az új nyelvet, 
m in t ahogy a gyerek beszélni tanul környezetétől; néha  szellemesen beszélnek, de nem  tudatosan, 
néha du rv án , de nem szándékosan. Ez a réteg úgy beszéli az argót, hogy nem  is sejti a lényegét. 
A két ré teg  között helyezkednek el a szedegetők, akik sikkből, divatból használják az új szókat, 
kifejezéseket, ők a benfentesek, a jólértesültek, az argó puristái, akik m indig tudják (valójában 
ritkán  tud ják), hogy mi a legújabb divatos szó, ők azok, akik kijelentik, hogy „ezt m ár nem  
m ondjuk” meg, hogy „ezt nem  így mondjuk” , sőt kétségbevonják némely kifejezésnek a létét is. 
Ö k az argó sznobjai, műkedvelői.

Az argó  idegenkedik az elvontságoktól, szóhasználatában, szóképei m egválogatásában követ
kezetesen a rra  törekszik, hogy az elvont kifejezés helyébe életszerű, anyagszerű kifejezést tegyen. 
N em csak a m agyarra jellem ző ez, hanem az angol, a francia argóra is. A rászedett em bert 
csőbe húzták, a távozó elhúzza a csíkot, a szerelmes begerjed vagy bezsong, a férfi nem udvarol a 
nőnek, hanem  befűzi, akinek valaki terhére van, így utasítja el: -  szállj le rólam, aki elveszti 
az önu ra lm át, kiborul.

U gyanez a törekvés munkálkodik abban a  jelenségben, amit A. Carnoy francia nyelvész 
m aga a lko tta , nagyon találó fogalommal diszfemizmusnak, azaz durvításnak nevez. Az értelmi 
erőfeszítés célja ezúttal is az, hogy az erőtlen, színtelen elvontságokat m inél életszerűbb nyelvi 
anyaggal váltsa föl a beszélő, mégpedig tudatosan  és következetesen a lehető legdurvább 
kifejezéseket válogatva össze. Felteszem, nem  szorul részletezésre, hogy az argó birodalm ának 
ebben a  tartom ányában mely igék, főnevek és jelzők örvendenek a legnagyobb népszerűségnek. 
Aki j á r t  D unaújvárosban az alapítás hősi idejében, a  vadnyugati korszakban, észlelhette, hogy a 
m agyar nyelvet egyazon igéhez kötött más-más igekötővel is közérthetően lehet beszélni. A 
durv ítás azonban nem m indenkor az egyszerűsítéssel párosulva jelentkezik, hanem  olykor igen 
ötletes szóképekben. Felsülni a mai argóban pofára esni, ha valami tetszik, az dögjó, ha nem, 
akkor rühelljük. A dolgozó a pénztárnál lemarja vagy lenyalja a lóvét, esetlegéé/, az igekötő változik. 
Az orvos az SZTK -ban mi mást tehetne, letaknyolja a vényeket.

E zt a  funkcióját az argónak széles körben ismerik s nem kevés azoknak a szám a, akik az argót 
azonosítják a durva szóhasználattal. H olott az argóban nemcsak diszfemizmusra, hanem  
eufem izm usra, azaz szépítésre, enyhítésre is ta lá lunk  példát, az előbb ism ertetett törekvés 
kiegyenlítéseképpen. V an a slangét beszélőknek egy csoportja, mely azon igyekszik, hogy a
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mocskos szájúak nyelvi készletét, hogy úgy mondjam, szalonképessé tegye. Ez a törekvés hozta 
létre a következő kifejezéseket: -  lóellátmány, lóalkatrész, lófütty, balfütty, túró, balfácán, pittli, 
a rusztikusán hangzó elbaltázik s a regényes színezetű elbazilikázik. Egy-két esztendővel ezelőtt 
dolgozat je len t meg hasonló nyelvi tünetekről egyik szakfolyóiratunkban, a szerző az élő nyelv
vel való kapcsolat hiányának következtében tökéletesen félreérti a jelenséget.

A teljesség kedvéért megemlítem a rövidítések világszerte roham osan terjedő szokását, mely 
hozzánk is betört, most m ár széltében-hosszában használatosak a fele súlyuktól m egszabadított 
szók, m int fizu, busz, szitu, topis, matek, protek, presszó stb.

Sort kell keríteni annak vizsgálatára is, hogy mai argónk magyaros-e, vagy sem. Stokkol a 
majré, himbál a fiammá, óné zsinór stb. annyira idegenszerűen hangzik, hogy -  felteszem -  fölösleges 
foglalkozni velük. V an azonban egész sereg olyan új szó, új kifejezés, melynek nemcsak jó  
magyarságához nem fér készség, hanem  az is kétségtelen, hogy aligha tudjuk nélkülözni őket. 
Illyés G yula a Népszabadságban em lített néhány példát: kikapcsol, rákapcsol, kikapcsolódás stb.

Amint a példák majd bebizonyítják, se szeri se száma az újonnan felbukkant jó  új m agyar 
kifejezéseknek: -  a bedilizik sem volt rossz szó, a helyébe lépő becsavarodik és bepörög m agyar 
elemekből magyarosan képzett kitűnő szavak. Ugyanígy a kiborul remekül érzékelteti, hogy 
valaki elveszti az önuralm át, belső egyensúlya felbomlik, megzavarodik s a folyam atot 
nem körülírással, hanem  egym agában fejezi ki. Ugyanez az előnye a valamelyest hangutánzó 
kinyiffan-nak, mely a kiadja a páráját, kimegy belőle a szusz, a szufla értelemben használatos. 
A csőbe húz rokon a falhoz állít-tal, a lépre ment-tel, de erőteljesebben képszerű. Szerencsés 
szóalkotás a menő is, hiszen elfogadott szólam származéka, menő az, akinek jó l megy; akinek 
nagyon jó l megy az: nagymenő-, h ibátlan  a lekopni: elm aradni (a régebbi argóban felszívódni, 
majd lemorzsolódni), a rá se ránt, ami azt érzékelteti kitűnően, hogy az érdekelt egyetlen váll
rándításra sem m éltatja azt, am it hall vagy am it lát; aki m anapság pórul já r  az ráfázik, 
telefonon nem  felhívják, hanem  felcsörgetik, feldrótozzák az em bert; ma letiporják az éjszakát, 
régebben végigtáncolták. Tömör gyönyör ilyen kifejezéseket hallani.

Ezzel elértünk a mérték kérdéséhez, felteszem, a válasz félreérthetetlen: -  a szavakkal szemben 
sem jogos a faji diszkrimináció alkalmazása, pusztán azon az alapon, hogy valamely szó az argóba 
tartozik, nem  rekeszthető ki a közhasználatból s nem az irodalom ból. Magyaros-e a szó, szüksé
ges-e a szó, minden ettől függ. A kikapcsolódás szükséges, akárcsak a nagymenő, m ert m indkettő 
m agyar szó, rövid szó, tehát feleslegessé teszi a körülírást, könnyebbé a közlést. Szükséges a 
becsavarodik is, mert m iért ne lehetne a megbolondul, eszét veszti, m eghibbant stb. szinonima
sornak még egy újabb tag ja? A jelentése ugyanaz, a hangulata  viszont más. S ha egy szónak 
új jelentése, újszerű hangulata van, nem nehezíti, hanem  könnyíti nyelvünket, akkor -  úgy 
hiszem -  a magyarosságot sem szabad túlságosan szigorúan alkalm azni; a türelmetlenség 
csillapítása céljából nem á rt nyelvünk történetére emlékezni. Nemrég bukkant föl a bájos 
becsajozni-bekrapekölni igepár. A két ige azonos jelentésű: -  beleszeretni. Az első ige azt a változa
tot jelzi, m ikor a szerelem tárgya lány, alanya fiú; a másik azt, m ikor a tárgy a fiú s az alany 
lány. Vagyis ha a krapek megszereti a csajt becsajoz,s ugyanez esik meg a csajjal a krapekkal 
kapcsolatban. A magyarosság -  ha nem  is nagyon - ,  de v itatható . Nem vitás viszont, hogy ez a 
két ige új színt lop nyelvünkbe, s új stilisztikai lehetőségekkel kecsegtet, akárcsak a rám jött a 
nagy bú kifejezés, mely távolról sem azt akarja mondani, hogy nagy bánat fogott el, épp ellenkező
leg, nagy vágy fogott el, m ert bú de szeretném ezt vagy azt csinálni.

Régebben az a megállapítás já r ta , hogy a tegnapi slang m a m ár irodalmi nyelv. A folyamatok 
meggyorsultak, a slang-kifejezések szemünk láttára és fülünk halla tára  szivárognak be a köz
nyelvbe s az irodalmi nyelvbe. Eleinte az idézőjel adta álszent útlevéllel, aztán idézőjel nélkül, 
vagyis az állampolgárság birtokában. Néhány példa a Népszabadságból: -  busz, átjátszás, 

felhajtás, dörzsölt (vállalkozók), azokat nem nehéz átejteni, a tsz-nek is leesik valami stb. Az argó 
tehát terjed s ezzel számot kell vetni. Igaz, távolról sem terjed akkora erővel, m int a rossz szók. 
A hibát vét például, mely azt jelenti, hogy nincs hiba, m ert aki elvétette, nem követte el, nos, e 
rossz szót oly kiváló írók is aggálytalanul használják, akik a jó  argó kifejezéseket fanyalogva 
elutasítják. H olott argóval élt többek között Aristophanes, Plautus, Petronius, Villon, Balzac, 
Faulkner, hogy csak m utatóban említsek néhány szerzőt.

Kényelmes nép vagyunk, a tudom ányban is nagyon kényelmesek, következésképpen hajiunk 
a  sommás ítéletekre, olyankor is, ha körültekintő elemzésre volna szükség. M int a jelen esetben.
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A sommás ítéletek gépies szokása kedvéért kár volna azt is elvetni a városi népnyelvből, ami 
érték benne. Soha a spontán szóalkotás nem  jelentkezett nyelvünkben ilyen tömegesen, ekkora 
erővel, a  hosszú idő óta belénk rögződött, bénító nyelvi gátlásokból ennyire szabadon, ilyen 
könnyedén s m int egyik-másik példa tanúsítja , nem egyszer kifogástalan magyarsággal. Nyelvünk 
változik, nem csak szókincsében, hanem  m ondattanában  is, az új beszédet erő, szín, gyorsaság, 
idegesség, élénkség jellemzi, visszaszorulóban van a  kényelmes, ismételgető, m induntalan 
visszautaló mondatszerkesztés. Nyelvünk legélőbb, legdinamikusabb része v ita thatatlanul az 
argó. S azok, akik nyelvünk tisztaságát, m agyarságát az argótól féltik, lapozzák á t Grétsy 
László Szaknyelvi kalauzát, rem élhetőleg ráeszmélnek, hogy a veszedelem honnan  fenyeget.

Hagyomány
T O L N A I G Á B O R

Radnóti Itáliában
A világirodalmi térnyerés útján

Egy költő belépésének az egyetemes műveltségbe, megvannak a maga kitapintható törvényei. Az 1848—49-es 
magyar forradalom  és szabadságharc bukása u tán  törvényszerűen tekintett a haladó világ az Európa 
figyelmét kiváltó magyar szabadságharc utolsó felvonásában hősi halált halt Petőfi Sándorra. Petőfi 
világhírének kezdete szabadságharcunk irán ti figyelemnek volt a következménye. Hasonlóan indult el a 
világhír ú tján  a nagy spanyol költő, a Franco-fasizmus egyik áldozata, Garcia Lorca. Az ő belépése a világ- 
irodalom ba — miként Petőfié a  m agyar szabadságharctól -  nem választható el a  spanyol háború iránti 
világszerte megnyilvánuló érdeklődéstől. -  Annak az izgalmas egységesülési folyamatnak, hogy egy költő, 
író, művész mikor -  miért éppen akkor — és milyen hatóerővel visszhangzik az egyetemes műveltségben, 
természetesen vannak egyéb törvényszerűségei is, m int az iménti, hasonló jellegű két példa jelzi.

A legfiatalabb magyar klasszikusnak, R adnóti Miklósnak az utolsó fél esztendőben hirtelenül bekövetkezett 
egyetemes elismertetésének kezdete, költészetének meginduló beáramlása a világirodalomba, ugyancsak más 
okokra is visszamegy és más külső és belső törvények figyelhetők meg vele kapcsolatban. Ezeknek a törvény- 
szerűségeknek a vizsgálata azonban, túlságosan korai feladat lenne. Néhány idevágó kérdésről ugyan szólni 
fogok, azonban elsősorban azt tartom  most feladatomnak, hogy beszámoljak arról, aminek Radnóti olasz- 
országi sikerével kapcsolatban, az újabb olasz nyelvű fordítások nyomán, személyes tanúja voltam: egy sor 
olasz -  valam in t olasz nyelven jól értő, más országokból való -  költőnek, írónak, kritikusnak lírájáról formált 
véleményéről. Az előzményekről csupán jelzésszerűen, röviden szólok.

Másfél évtizede már, hogy fordítanak verseiből különböző nyelvekre. Az első kiemelkedő költő -  ha jól 
tudom  -  a rom án Eugen Jebeleanu volt, aki átültetett alkotásaiból. 1949-ben, itt Budapesten m utattam  meg 
Jebeleanuéknak Radnóti verseit, elsőnek a Razglednicák-at. Néhány hónappal ezután m ár meg is kaptam 
Bukarestből a Gazetta Literáriá-nak azt a  szám át, melyben szép lírai hangú cikk kíséretében megjelentek 
Jebeleanu első Radnóti fordításai. A következő esztendőkben egymás nyomában látnak napvilágot külön
böző szovjet, cseh, szlovák, szerb-horvát, francia, olasz, német és más antológiákban versei, m ajd Olaszország
ban és Jugoszláviában egy-egy teljes kötetet kitevő válogatás. Most, a huszadik évfordulón megemlékező 
cikkek, s ú jabb  fordítások jelentek meg külföldi folyóiratokban és ismét két önálló kötet: az egyik Csehszlovákiá
ban, a  másik Itáliában.

A korábbi olasz fordítások -  M ario de M icheli és Paulo Santarcangeli antológiákban megjelent átültetései, 
valam int Pálinkás László és U m berto Albini önálló kis kötetben kiadott válogatása -  értékes, u tat egyengető 
előzményei annak a beérésnek, ami az utóbbi időben bekövetkezett. Egyetlen előzményéről szólok még 
csupán. T öbb  m int két esztendővel ezelőtt, 1962-ben Budapesten já r t Nelo Risi olasz költő feleségével, a 
magyar származású írónővel, Bruck Edithtel. Nelo Risi nemcsak költő, hanem André Frénaud-nak és más
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francia költőknek kitűnő olasz tolmácsa. -  Nyilván felesége magyar származása is hozzájárult ehhez, -  érdek
lődött költészetünk iránt. József A ttilát m ár ekkor ismerte, becsülte, s igyekezett tájékozódni a  korábbi és mai 
magyar költészet világában. Egy alkalommal Radnótit hoztam szóba, majd a következő napon gépiratban 
megm utattam nyolc-tíz Radnóti versnek egy antológia számára készült francia fordítását. A francia fordítások 
alapján még itt Budapesten határozta el Risi, hogy felesége segítségével kis kötetre való verset lefordít 
Radnótitól olaszra, és egyúttal megkért, válasszak ki huszonöt-harminc olyan verset, ami képet ad az olasz, 
olvasók számára a  magyar költő útjáról, jelentőségéről.

Nelo Risi nagy műgonddal dolgozó fordító. A verseket, verssorokat gyakran hónapokig m agában hordozó, 
minden árnyalatra figyelmező műfordítói gyakorlatának tulajdonítható, hogy másfél esztendő alatt, 1964 
novemberére mindössze hat vers átültetésével készült el. Elkészítette a fiatalkori Arckép fordítását, a késői 
nagy alkotások közül pedig lefordította a Csodálkozol barátném-at, a Zsivajgó pálmafán-t, a Töredék-et, a  Hetedik 
eclogá-1, és a Razglednicák utolsó darabját. E hat verset Radnóti halálának huszadik évfordulója alkalmából 
óhajtotta Nelo Risi közreadni, az Európai íróközösség folyóiratában, az Európa Letteraria-Ъап.

Egyéb előkészület is folyt Róm ában a  R adnóti évforduló megünneplésére. A Magyar Akadém ia emlék
estet tervezett, amelynek programtervén a  költőről szóló előadásom szerepelt, Nelo Risi fordításai és az 
olasz fordító felszólalása a magyar költőről. Az emlékest előzetes program terve azonban igen ham ar „fel
borult” . Az történt ugyanis, hogy Giancarlo Vigorelli, a kiváló olasz kritikus, az Európai íróközösség főtitkára — 
egyszemélyben az Europa Letteraria című folyóirat főszerkesztője —, am ikor elolvasta Nelo Risi fordításait, 
javasolta a M agyar Akadémiának: -  rendeztessék a Radnóti emlékest az Európai íróközösség és a  Magyar 
Akadémia közös égisze alatt, s lehetőséget kért arra, hogy az emlékest megnyitása után tízperces felszólalást 
tehessen a m agyar költőről. Vigorelli, ez a kitűnő kritikus felismerte R adnóti Miklós költészetében az ,,európai 
méretű”, „m agasan szárnyaló különleges hang” -ot. (Az idézőjelben szereplő szavak Vigorelli későbbi Radnóti
ról írt cikkéből valók. (La sfida dell' amore, — Tempo, 1964. X II. 16.) Az emlékest eredeti program tervét 
módosító másik mozzanat: Nem sokkal a rendezvény meghívójának nyom dába adása előtt derü lt ki, hogy 
költészetünk kitűnő népszerűsítői, Gianni T oti és magyar származású felesége, Dallos M arinka -  Petőfi, 
Ady és József Attila tolmácsai -  Nelo Risi és Bruck Edith fordítói m unkájával egy időben átültettek és sajtó 
a lá rendeztek egy kötetre való gyűjteményt, ötvenkilenc Radnóti verset. A kötet ekkor m ár nyom dában volt, 
s közvetlenül az ünnepség előtt jelent meg, szép kiállításban, fénykép reprodukciókkal és rajzokkal. Számomra 
külön meglepetéssel is szolgált Gianni Totiék kiadványa. Ugyanis anélkül, hogy előzetesen tud tam  volna 
róla, bevezető tanulmányommal látott napvilágot a kötet: a  fordítók két régi tanulmányomból szerkesztettek 
bevezetést. (Miklós Radnóti, Scritto verso la morte, Introduzione di G ábor Tolnai, Traduzione de M arinka 
Dallos e Gianni Toti, Illustrazioni di János Orosz e di Ennio C alabria, -  D’Urso Editirice, R om a 1964.)

1964. november 17-én, a Radnóti emlékesten zsúfolásig megtelt a Falconieripalota előadóterme. A közönség 
soraiban ott voltak a fiatalabb római nemzedékek költői, írói, kritikusai, valam int néhány R óm ában tartóz
kodó költő, író és művész. O tt volt Eugen Jebeleanu és felesége Florica Cordescu, a fiatal izlandi költő, 
T hor Vilhjálmsson, valamint a spanyol származású kubai író, Luis Amado-Blanco.

Az emlékest atmoszféráját Giancarlo Vigorelli felszólalása az első percektől meghatározta. „H úsz évvel 
halála után -  R adnóti Miklós szava magasba száll . . Ezzel a  hangmegütéssel ír későbbi -  m ár em lített -  
cikkében is: „R adnóti költészete a nagy felfedezések sorába tartozik szám unkra” . Szól arról, hogy az európai 
ellenállás legnagyobb alkotásai közé tartozik ez a költészet; majd elsősorban Radnóti szerelmi lírá já t elemzi:

. mintha csak hóhérai ellenében állítaná -  idézzék elő bármikor is halálát — az élet ellentm ondást nem 
tűrő énekét, a  szerelem mindenen túláradó h im nuszát. .  . R adnóti előtt senkinek sem volt bátorsága -  
rémekké és csontvázakká aszottan -  szerelemről beszélni. Quasimodo szinte az egész ellenálló európai költészet 
nevében -  kimondottan követelte a csend jogát:

Ó, hogyan is tudtunk volna énekelni,
míg idegen láb taposott szívünkön!

(Képes Géza fordítása)

Radnóti egy kiáltással robbantja szét a  csendet . . . Érzékenyen felfigyel a magyar költőnek nem  csupán 
egyes remekeire, hanem fejlődésének útjára is: „A z életről egy pillanatra sem mondott le, egyenesen félelmet 
kelt az élet bátor vállalása, s ami még inkább megdöbbent: a fiatalkori versek és a lágerben keletkezettek 
közötti megmásíthatatlan gondolkozásbeli egyezés, m intha semmi sem változott volna a költőben. H armincöt 
éves korában halt meg -  és egész ember volt. Az ő vállára József Attila és más intellektuális költők öngyilkossága 
nehezedett. Ez az eszméiben szilárd poéta, még eszméinél is szilárdabb költészetével egyazon versben is 
lerója tiszteletét a  halott József Attila és Federico Garcia Lorca emléke előtt” .

Felszólalt az emlékesten a két fordító pár egy-egy tagja is: Bruck Edith és Gianni Toti. Bruck E dith  személyes 
hangon beszélt a  magyar költőhöz fűződő érzelmeiről, Gianni Toti pedig izgalmas elemzést nyújtott a  magyar 
vers olaszra fordításának problematikájáról. Hivatásos verselőadó nem  szerepelt a programon. Azonban 
Vigorelli ugyanúgy, miként Bruck Edith és T oti több verset is felolvastak az olaszra fordított Radnótitól.
Az előadóteremben a nagy alkotások lenyűgöző benyomása vált uralkodóvá. Az Európai íróközösség főtitkára



nem recitá lt, nem élt versmondói fogásokkal, hanem úgy ad ta  elő e „bőkezű — diadalmas költészet” -et (Vigo- 
relli szavai ezek is), mint a jó  olvasó, a  nagy élményt jelentő műalkotásba való belefelejtkezéssel.

Hogy az előadóterem emelvényén elhangzó értelmező, magyarázó szavak és a költő olaszul felcsengő 
alkotásai nyom án mi játszódott le a  jelenlevők gondolkozásában, s hogy a húsz esztendeje halott költő műve 
milyen ran g o t vívott ki m agának, szinte egyik óráról a m ásikra, igazában csak később világosodott meg 
előttem .

A novem ber 17-i rendezvény u tán  három  héttel ismét Olaszországba utaztam, Darvas Józseffel és Simon 
Istvánnal. A szicíliai Taorm inában tarto tta  ekkor ülését az Európai íróközösség igazgatótanácsa. Szicíliába 
tartva, néhány  napot Rómában töltöttem . Nelo Risinek, az Europa Letteraridban közreadott R adnóti fordításai
ból különlenyomatok is készültek. A  különlenyomatokból, valam int a Gianni Totiék könyvéből vittem magam
mal példányokat Taorminába. R óm ában  értesültem különben arról, hogy a három héttel azelőtt megjelent 
R adnóti kötet, a Scritto verso la morte csaknem teljesen elfogyott. A fordítóknak másfél napi keresés után sikerült 
félreeső könyvkereskedésekben vásárolni számomra tíz példányt. — Három hét leforgása alatt verseskötetből 
1500 példány! -  Óriási siker ez Itá liában . Verseskötetek aránylagosan olyan példányszámban jelennek meg itt, 
m int hazánkban  a felszabadulás előtt. Az átlagos verseskötet példányszám hat-nyolcszáz, az ezres kiadás már 
kivételes jelenség, 1500-as megjelenésre pedig az életükben klasszikusok: Ungaretti, M ontale és Quasimodo 
szám íthatnak  csupán. Radnóti nagy közönségsikerénél is mélyebb jelentőségű azonban költészetének a 
T ao rm inában  összegyűlt írók körében tám adt visszhangja.

A szicíliai találkozón ott voltak -  csak a legnagyobbakat említve: -  Anna Ahmatova, Rafael Alberti, 
Ingeborg Bachmann, Kazimir Brandys, J a n  Drda, Hans M agnus Enzesberger, Jean  Fóliáin, André Frénaud, 
A rthur Lundquist, Kate O ’Brien, Pier Paolo Pasolini, H ans W erner Richter, K onstantin Simonov, Alek- 
szander Tvardovszkij, Giuseppe U ngaretti. Az Európai íróközösség munkájában részt vevő írók többsége 
tudott olaszul, s így az olasz nyelvű Radnóti fordítások alkalmasak voltak arra, hogy Európa különböző 
országainak reprezentánsai felfigyeljenek a magyar költő jelentőségére.

Az első feljegyzésre érdemes m ozzanat Róma repülőterén játszódott le, ahol a küldöttek egy csoportja a 
Szicíliába szállító gép indulására várt. T öbb mint egy órát várakoztunk, s így volt alkalom rövidebb-hosszabb 
ideig szót váltani egymással. R égi barátokkal való beszélgetés u tán hosszan társalogtam két fiatal íróval, 
akikkel a  repülőtéri várócsarnokban ismertetett meg Giancarlo Vigorelli. Az egyik Ingeborg Bachmann 
volt, az osztrák származású költőnő, a  Gruppe 1947 kiváló reprezentánsa, a másik José Fernandes Fafe, fiatal 
portugál költő. Többnyire a portugál beszélt. A kis népek jellegzetes tulajdonságaként szünet nélkül dokumen
tált, bizonyított, magyarázott. H azájáró l szónokolt, a portugál politikai helyzetet elemezte, irodalm uk 
értékeiről ta rto tt előadást. B achm ann udvariasan hallgatta Fafe véget nem érő szóáradatát, én pedig -  egy 
másik kis nép fia -  a magunk karikatúrájára ismertem, a portugál költő kisebbrendűségi érzésből táplálkozó 
viselkedésében. Szóba került a fasizmus is. A portugál volt ekkor is a hangadó. S mivel a  társalgás prímhegedüse 
író volt, a  politikai kérdéshez társítja  az irodalom problem atikáját: -  Érdekes -  m ondja - ,  hogy a fasizmus, 
illetőleg az antifasizmus utolérhetetlen dokumentumokat hozott létre, elég A nna Frank és Julius Fucik 
müvére u ta ln i, de maradandó irodalm i alkotást talán egyet sem teremtett?! — Nem értek egyet Fafe-val. 
T ételét példák sorával cáfolhatnám . Szerényen teszek ellenvetést, s azután R adnótira hivatkozom. Róla 
kezdek beszélni, elsősorban a költőnőhöz szólva —, aki kitűnően beszél olaszul is —, tőle remélve szavaim 
igazolását, amikor majd T aorm inában  átadom néki az olasz R adnóti fordításokat. A továbbiak szinte rendezői 
u tasításra  emlékeztető pontossággal követték egymást.

T ao rm ina  legszebb szállodájában, a  San Domenicóban volt a  szállásunk. Egy este a szakállas izlandi költő, 
T h o r Vilhjálmsson -  akivel a  róm ai Radnóti esten találkoztam  először -  meghívott bennünket vacsora 
u tán i beszélgetésre, szobájába. R ajtunk  magyarokon kívül o tt volt Desmond O ’Gray, a Róm ában élő ír költő, 
az ugyancsak fiatal olasz poéta, Elio Filippo Accrocca, valam int a Grupe 1947 feje, a  prózaíró Hans W erner 
R ichter. Félórás késéssel érkezett a  két, valószínűtlenül szőke ném et költő, Ingeborg Bachmann és Hans 
M agnus Enzesberger. M ellettem foglaltak helyet, a  házigazda fekhelyének sarkában. Ingeborg Bachmann 
honfitársa felé fordulva, de nem kisebb mértékben nekem is szánva a szót, a római repülőtéren lefolyt beszélge
tésünk folytatásaként Radnótiról beszélt. Azóta elolvasta verseit, s még Vigorelli nagyra értékelő szavainál is 
m agasabb fokon, lírai átéléssel nyilatkozott róla. Szavai nemcsak Enzesbergerben, hanem  -  a római estről 
R adnó ti verseit már ismerő -  izlandi Vilhjálmsson minden vendégében felkeltették az érdeklődést.

A nnak a szép visszhangnak m inden mozzanatáról, am it R adnóti költészete kiváltott, képtelenség lenne 
részletesen szólni. De nem tudom  megállni, hogy legalább ne utaljak néhány megnyilvánulásra. Nem minden
napi egyéniségek nyilatkoztak ró la az egyhetes szicíliai írótalálkozón, szűkebb és szélesebb körű társaságban 
lefolyt beszélgetések alkalmával. Világirodalmi rangú költőnek kijáró megbecsüléssel szólott róla, a maga 
rekedtes szűkszavúságával az aggastyán Ungaretti. Patetikus szavakkal beszélt verseiről a  nagy spanyol 
költő, R afael Alberti. Nem kisebb elismeréssel értékelte a kubai Luis Amado-Blanco. Franciás pontossággal 
elem ezte R adnóti „kristálytiszta, intellektuálisan antifasiszta”  költészetének jelentőségét André Frénaud és 
Je a n  Fóliáin . (A két utóbbi, G ara  László segítségével nem sokkal ezelőtt fordította franciára Radnóti Csütörtök 
című versét. Fóliáin két változatban is, egy rímes és egy rím telen formában.) Az olaszul kitűnően értő Nikolai 
Doncsev a  bolgár irodalmi élet nagy hiányosságának m ondotta, hogy hazájában R adnóti még nem olvasható.
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A firenzei költő, Carlo Betocchi pedig -  m aga mesélte, -  „derm edt csodálattal’’ olvasta fél éjszaka fenn
hangon, zongoraművész feleségével felváltva a magyar költő verseit. Betocchi később megajándékozott két vers
kötetével, és az egyik dedikációba is belefoglalta Radnóti dicséretét.

A Radnóti siker egyetlen mozzanatáról szeretnék részletesebben szólni. Az utolsó taorm inai estén együtt 
vagyunk négyen a szálloda halijában: a Betocchi házaspár, Simon István és én. 11 óra felé já r  az idő, amikor 
leül asztalunkhoz Salvatore Quasimodo. A Scritto verso la morte nálam  levő utolsó példányában ajánlást 
írok, s csatolom hozzá Nelo Risi hat fordítását. -  Ki ez a költő? -  kérdezi Quasimodo, a tőle megszokott 
előkelő tartózkodással. Melléje ülök és beszélni kezdek. Majd kinyitom a kötetet, ott ahol a  Hetedik ecloga 
olvasható. Simon Istvánnal Quasimodo arcvonásait figyeljük. Az első p illanatban úgy tekint az olasz költő az 
anyanyelvére fordított magyar versre, m int aki valami elháríthatatlan udvariassági feladatnak kell hogy 
eleget tegyen. De alig múlik el néhány m ásodperc, az imént még tartózkodó tekintet felmelegszik, az olaszul is 
szárnyaló szavak átjárják, megmozgatják Quasimodo vonásait. Szavakkal nehezen rögzíthető rezdülések 
váltják egymást a költő tekintetén, sötét nézésű szemein, érzékeny és érzéki ajkán. Radnóti pontos szavai 
szinte az alkotás révületes csendjébe sodorják a versolvasó költőt. Az utolsó sorokat -  m ár a jelenlevőkről is 
megfeledkezve -  mormolva, félhangosan olvassa:

Dorme il lager, e védi, cara,frusciano i sogni, qui,
e nitrisce chi di soprassalto si sveglia, e si rigira süllő stretlo asse di legno e giá 
sprofonda di nuovo nel sonno, e il suo viso luccica nel buio. Solo io siedo sveglio 
e sento fra  le labbra il sapore di una sigaretta mezzo consumata al posto 
del luo bacio e non viene il sonno, il sonno ehe mitiga, perché 
io non so vivere senza di te, ormai, e neppure morire.

Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok, 
horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már 
újra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren, 

féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod 
íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert 
nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.

A mormolva, félhangosan olvasott sorok végére érve, elrévedve bám ul maga elé, s a  kötetet önfeledten 
nyitva tartja jobb kezében. Kikeresem R adnóti utolsó versét, a 4. Razglednica-t. Quasimodo másodpercek 
a la tt átfutja a nyolc sort, s a színpadias olasz szemeiből hiteles könnycseppek billennek a verssorokra.

A pillanat szívszorongató. Másra kell terelni a  szót. A két remekművű vers teremtette atmoszféra elviselhe
tetlen. Meghívom a társaságot egy pohár borra. A társaság azonban váratlanul tizenháromra duzzad. Hét, 
különböző országból való fiatallal megjelenik Darvas József, s a fiatal költők és írók hívatlanul csatlakoznak 
hozzánk.

A tizenhárom tagú, különböző nemzetiségű társaság hangulata rövid idő a la tt felmelegszik. M íg mi beszél
getünk, az olasz költő vagy öt-tíz percen á t ném án ül közöttünk. Az első szavak, amelyek majd elhangzanak 
ajkán, nem személyes szavak, hanem R adnóti Miklós versszavai. Nyilván eddig is ezek jártak  emlékezetében, 
innen eredt némasága?! Egyszerre, minden bevezetés nélkül előveszi zsebéből a Scritto verso la morte-t, s hango
san olvasni kezdi a Hetedik eclogát. A szálloda halijában magáévá te tt verset úgy olvassa fel, ahogy egy költő 
szokta a sajátját, minden hivatásos versmondónál pontosabban, lényegi hangsúlyokkal, azokat az ízeket, 
tagokat emelve ki, amelyeket a verssel azonosult alkotóművész legfontosabbnak tart. A kiváló költő felolvasásá
ban  elhangzó mű a sok nemzetiségű társaságban döbbenetes hatást vált ki. Senkinek sincsen ereje megtörni 
a  csendet, m ert mindnyájunkra ránehezedik — izlandira, írre, olaszokra, németekre és magyarokra — a Hetedik 
ecloga mélységesen emberi építménye.

K is idő elteltével maga a költő töri meg a csendet. Ami most következik, ellenpólusa a korábbinak, ha 
szerves összefüggésben is van vele. A változást alig tudjuk követni. Quasim odo, ez a különben kim ért, nehéz
mozgású férfi felugrik ülőhelyéről, indulattól fűtve magasra emeli a R adnóti kötetet, és a  m agasra emelt 
könyvet — a mozdulat maga is valami sűrített káromkodás — földre csapja. — Nem egymásutániságról, hanem 
egybekapcsolódó párhuzamosságról van szó. A Scritto verso la morte csattanása a  padlón azonos pillanatban 
hangzik a költő keserves és káromkodó, de végső soron felemelő kiáltásával. Felfelé szegezett tekintettel 
szinte sivítja: -  Ez a nagy költő! -  És megismételve felkiáltását, majd károm ló ellenhangsúlyba csap át: -  
Ez a nagy költő! s nem az a . . .  -  Quasimodo nem  áll meg, hangjának ereje fokozódik és nyomdafestéket nem 
tű rő  becsmérlő jelzők következnek, a szavak hangsúlyának és fizikai gesztusoknak felfokozott hevületével. — 
Egész életében nem írt másról -  zengnek tovább a mérhetetlen személyességgel átfűtött szavak arról a  költő - 
kortársáról, akire eddig is vonatkoztak szavai, — m int a  tengerről és a halálról ! — A gesztusokban, s a  hangsúlyo s 
szavakban csúcsosodó indulat most egyszerre a sötét nézésű szemek mozgásába csap át: -  M ilyen jogon mer 
írni ez a . . . ember a halálról? ! -  Az olasz költő egy pillanatra megáll, sötét szemeit a fájdalom szövi át, de az
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ajkak to v áb b ra  is indulatot árasztanak. — Az igazi nagy költőnek, ennek a m agyarnak -  így mondja -  joga 
volt, oka volt a  halálról beszélni. O ka volt reá, mert szemben állt vele a valóságban. De az etikumnak és az 
esztétikum nak ritka egybefonódásával nézett a szemébe utolsó lélegzetvételéig! -  Quasim odónak két Radnóti 
vers és néhány  tájékoztató m ondatom  alapján  megfogalmazott pontos szavai ismét dermesztő csendet vará
zsoltak közénk. A költő elnémult, az  im ént még szenvedélyes gesztusokat közvetítő karjai leereszkedtek, de 
szemei csillogtak tovább, mint a  vulkanikus tó mélyből táplálkozó ragyogása.

Q uasim odo leült, maga elé m eredve törölte átizzadt homlokát, ismét elővette a Hetedik eclogát és újra 
beszélni kezdett. Olyan elemzését nyú jto tta  ekkor a költeménynek, amire a művészi alkotás legmélyebb titkait 
is értő költő képes egyedül. M ég csak jegyzeteket sem készítettem ott T aorm inában Quasimodo verselemző 
szavaiból. Mulasztásomat azonban néhány  héttel később pótolta ő maga, amikor cikket írt Egy nagy magyar 
költS cím en. (U n poéta grande ungherese— Tem po 1965.1. 17.) M ost m ár nem csak egy versről beszél, hanem  
R ad n ó ti egész költészetéről. írá sán ak  legtöbb passzusa olyan töm ör, szublimált megfogalmazású, mint egy 
Q uasim odo vers. Legfontosabb bekezdéseit idézem:

„ . . . a lkonyi lepke lebeg m ár s pergeti szárnya ezüstjét” . Ezzel az idézettel, az Első ecloga befejezéséből 
vett idézettel kezdődik az olasz költő cikke, majd így folytatja: „R adnó ti Miklós szavai ezek, a magyar költőé, 
akit h arm incö t éves korában megöltek a nácik. 1944-et írtak akkor. — Dekadensnek tűnhetik  e kép, pedig éppen 
az ellenkezője annak: összegezése a  történelem ben részt vevő em ber halálabroncsában kavargó életének. A rossz 
nem ism er két végletet, mint ahogy nincs két igazság a harcban; Radnóti a „ tá jró l” ír, amelyben a szürkü
let észrevétlenül átmegy az éjszakai szörnyek nyomasztó suhogásával terhes sötétségbe. Visszatérni a sírból 
az élők emlékezetére, az új nap tanúbizonyságául, nem m arad más metamorfózis, m int az áldozat. Testének 
véres m aradványai között („Sárral kevert vér száradt fülemen” ) -  amikor kiemelik a  tömegsírból -  a jegyzet
füzet lap ja i válnak végzetes küldetése ú tjának  mérföldköveivé” . Ezután szól a „ a  halo tt költő élő jelenlétéről” , 
majd így folytatja:

„ R a d n ó ti Miklós költő — európai költő, az egész világ költője, s művének lüktető ereje törvényszerűen 
eltakarja  mindennapjaink titkának  ap ró  részleteit.”

„M agyarországon éltek R adnótihoz hasonlóan meggyilkolt költők, s voltak olyanok, akik a politikai helyzet 
következtében öngyilkosságot követtek el. Semmi közük nem volt ezeknek a haláloknak a polgári dekadenciá
hoz, a m it ebben az országban különben is felbomlasztott a háború  és a készülő forradalom ” .

„A  folyó m entén és végig a B alaton partja in  hangok ereszkednek alá, amiket a fejedelmi ridegséggel egyesült 
szláv búskom orság, a Kelet és E u rópa  szíve erőszakos halállal tört össze. G ondoljunk csak József A ttila 
ha lálára , ak i miként Radnóti, szocialista volt; az öngyilkos József A ttila volt az első igazi proletárköltő” .

„A z ő szavaik nem reszketnek a  nácik  pusztította síkságokon ú jra  nőtt bükkfák levelein. Európának olyan 
m últja v an , amely egyesíti a nem zeteket; ez a múlt egymással megegyező elárulása halottainak. Egy költőt 
nem  leh e t becsapni, mindaz am it m eg írt, ú jra és újra a tiszta igazságról vall, az álnok gazsággal szemben” .

A m i ezu tán  következik a cikkben, voltaképpen polémia az olasz irodalom ban is létező ösztönösség ellen, s 
vallomás az  intellektualitásról.

„A z Olaszországban mindeddig nem  ismert Radnóti Miklósról beszélünk, akinek művészi teljesítménye 
olyan m agas fokú, hogy felülmúlja a  m i műveltségünk önm agával olyan annyira eltelt barokk allegóriáit. 
K öltészetében benne foglaltatik ifjúságunk, annak a képe, am i lenni szeretnénk, s benne foglaltatik a végtelenbe 
való elm erülés. Egy kicsiny országból, Magyarországról jö n  ez a  költészet, abból az országból, amely a 
«m em oria  leopardiana» ösvény h a tá rán ak  látszik. Innen az ism ert és megszokott arcéi; a fal nélküli idők 
kényes képzete. Radnóti poétikája egy «nem »-et mondás hazája romantikus gondolat-hóeséses tradíciójának, 
tagadás, azonban olyan tagadás, am ely  nem  töri szét az átm enetet, hanem legyőzi. — M ik a gyökerei nála az 
előzm ények túlhaladásának, még pedig  olyan túlhaladásának, hogy a tradíció szükséges tapasztalatai el
m aradnának?  — Nyilván az új m ondandó , az emberi lényeg különbözősége” .

„A  m agyar ember ismeri a súlyos történelm i éveket. — A költőt előbb optim ista rajongás járja át, hit a  
fo rradalom ban ; az ellenséget le lehet verni. Azután az optimizmus megtorpanásra kényszerül a Rossz győzelme 
e lő t t . . .”

„A  szenvedés teremti meg benne művészetének „pipacsát” , ekkor m ár nincsenek verseiben többé tájképek, 
vagy v id ám  díszítő elemek, a tanulóévek keresése és keresettsége, szürrealista kétségbeesés. A valóság a szöges 
drótot löki elébe, elszakadást a szeretett asszonytól, az orgyilkos halált, az áruló tarkónlövést” .

Ü gy véli Quasimodo, hogy R ad n ó ti költészete utolsó korszakában: ,, . . .  m indennek lényege az, am it az 
em ber ta lá l és elveszít a földön, am it csak egyszer m ondhatott m agáénak -  és örökre elveszítette” . Az elemzés e 
részénél a  legfőbb gondolattápláló és ihlető az elsőnek megism ert költemény, a H etedik ecloga. Elemzi és 
idéz belőle, majd ismét visszatér R ad n ó ti intellektualitásának problematikájához, s szól arról a „teljesen 
egységes”  szemléletről, ami lehetővé teszi „ a  sírbavitelre ítélt versek” megírását. Beszél az olasz fordításon is 
átsütő, „költészetre alkalmas nyelv lázas, nyugtalan felépítéséről” , s utal R adnóti poétikájára, ilyenformán: 
„  . . . ahogy  nyelvében nincsenek zavaros szavak, -  poétikájában sem találkozunk gondolatcsomósodásokkal :

Költő vagyok, ki csak máglyára jó , 
mert az igazra tanú."
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-  A kiragadott idézetek úgy vélem érzékeltették, -  az elemzések a költői megfogalmazás sűrített légkörében 
jutnak kifejezésre. Quasimodo cikkének egésze pedig egy prózai írásba épült verskompozíciót, Quasi- 
modo-verskompozíciót idéz szemeink elé. A cikk egészének szövege igazolhatná az állítást, azonban eléged
jünk meg m ost még egyetlen idézettel:

„Sem m it sem lehet R adnóti emberi alakjához hozzátenni; a föld nem bont fel korokat, s nem  ád vissza 
már átélt órákat. A feleség iránti szerelem, a  természet beléötvözése az emberi sorsba (a bogarak, a fák, a 
pipacs) a m agyar költő teste és lelke -  nem cizelláló vésői valami gondolkozásbeli játéknak, hanem  olyan 
teremtmények, amelyek tanúi végzetének” .

Salvatore Quasim odo cikkének megjelenése u tán egy hónappal, levelet kaptam G ianni Totiéktól. Arról 
tájékoztattak, hogy a Scritto verso la morte-hoz addig tízen szóltak hozzá; Umberto Albini az olasz rádióban 
tartott terjedelmes előadást, s kilenc recenzió, cikk és tanulm ány jelent meg különböző lapokban, folyóiratok
ban. („A  cikkek sorozata azonban még nem  zárult le, m ert máris tudok két újabb cikk megjelenéséről — 
írják Totiék — és ki tudja mennyi jelent még meg az általunk nem ellenőrizhető lapokban.” )* Vigorelli és 
Quasimodo cikkén kívül megjelent írásokat nem ismerem. Arról sincs tudomásom, kik a szerzői ezeknek 
az írásoknak? A végső összegezés különben is későbbi feladat lesz majd. Van azonban egy kérdés, amiről még 
szólni szeretnék.

Odalent Szicíliában kezdett foglalkoztatni a probléma; sokat beszéltünk róla hárm an, ottlevő magyarok: -  
Vajon mi a m agyarázata annak, hogy éppen az olasz fordítás nyomán indult el R adnóti költészete a valóságos 
világirodalmi térnyerés útján?! -  Választ keresve, a  magyarról olaszra fordítás kérdésének elemzésével 
igyekeztem először tájékozódni. Az olaszok elismeréssel nyilatkoztak mindkét fordítópár m unkájáról. Vigorelli 
így ír az átü ltetésekről:,,. . .  több mint fordított; mélységesen átélt” . Quasimodo pedig ezt válaszolta kérdésemre: 
-  Az olasz R adnótiból megéreztem a nagy költőt; ez önmagában bizonyítja, hogy jók a fordítások. -  Kettejük 
szavain tú l, m aga a siker, a magyar költő alkotásának jelentős itáliai visszhangja is arról tanúskodik, hogy a 
fordítások közvetíteni tudták Radnóti művének értékeit.

Pedig -  ezt m ár csak mi magyarok érzékeljük — a R adnóti verseknek nem is egy lényeges sajátossága nem 
érvényesülhet a  mai olasz költészet tulajdonságai, valam int az itáliai műfordítói gyakorlat következtében. 
Csupán néhány m ozzanatot említek: A modern olasz vers a hermetikusok fellépése óta nem  él rímekkel; 
az új itáliai költészetben csak kivételes esetekben bír a rím  költői erővel. Hasonlóképpen nem  él az olasz 
költészet a hexam eterrel. Az Appennini-félsziget újlatin költői sohasem tudtak igazi hexam etert írn i; Carducci 
és mások tettek ugyan kísérleteket, azonban e kísérletek sem jártak  eredménnyel. H arm adsorra: nem lehet 
átültetni olaszra R adnóti lírájának mély lélegzetű, sajátos pátoszát sem. Carducci pátosza valam i egészen 
más; talán Foscoloé állna legközelebb a magyar költőéhez, azonban Foscolo tradíció ma egyáltalában nincs 
Itáliában. N yilván ezek és az ezekhez hasonló problém ák is hozzájárulnak ahhoz, hogy Olaszországban — 
fokozottabb m értékben, m int Franciaországban -  a form ahü fordítás ritka jelenség. Ilyen körülmények 
között R adnóti lírájának ragyogó rímei, az eclogáktól elválaszthatatlannak tűnő hexam eter, valam int a 
Berzsenyi és Vörösmartyéval rokon pátosz, alkotásainak olasz fordításaiban nem ju that kifejezésre.

Ezeknek ellenére; -  nemcsak Vigorellinek és Quasimodónak a fordításokról tett nyilatkozata, s újra nem 
csupán az átültetések közönségsikere tanúsíthatja: R adnóti müve, ha áttételesen is, szükségszerűen a mai 
olasz költészet természete szerint, több sajátosságát elveszítve, másokat hangsúlyozva, helyesen és magas 
fokon appercipiálódik az itáliai fordítások által.

Erről gondolkozva véltem feleletet találni a kérdésre: -  M iért éppen az olasz fordítások nyom án indult el 
Radnóti költészete a világirodalmi térnyerés ú tján? -  A választ ekként fogalmaztam meg: — R adnóti anti- 
romantikus, mélyen intellektuális és tudatos lírája -  m inden közvetlen összefüggés nélkül ugyan, de — rokon
ságot tart a  posthermetikusok egy korszakának művészi módszerével. (Ezért nem véletlen, hogy Quasimodo 
oly éles szemmel figyelt fel a magyar költő antirom antikus, intellektuális vonásaira.) A megállapításból 
kézenfekvőén kínálkozott a következtetés: -  Ez a rokonság hozzájárult ahhoz, hogy R adnóti megfelelő kifejező- 
eszközökkel, a  posthermetikusok kifejező-eszközeivel szólaljon meg olaszul. -  Az állítást azonban követnie 
kell az árnyaló kiigazításnak: — A posthermetikusokkal való rokonság csak hozzájárult a  sikerhez, egyedül 
ezzel nem m agyarázható; az elismerés igazi oka mélyebb, tartalm i kérdésekre megy vissza. H ozzátartozik 
még a teljes valósághoz: nem volt szükségszerű, hogy R adnóti első, széles körű világirodalm i sikere éppen 
Itáliában következett be. Hiszen az olasz R adnóti fordítások megjelenése után alig két héttel, Belgiumban 
is visszhangozták lírájának egyetemes jelentőségét; mégpedig kiemelkedő francia, am erikai és spanyol 
költők.**

* Vigorellinek és Q uasim odonak a  T rm po-ban  közreadott írásán  kívül m ég a  következő olasz lapok és fo lyóiratok  közöltek eddig 
recenziót, cikket, ta n u lm á n y t: I l  Contemporaneo, V  Europa Letteraria, Unita, Galleria, Quartiere, Fine Letter aria, Espresso.

** 1964. novem ber 27. és 30. között Európai M űford ító i K onferenciá t rendezett Bruxelles-bcn a  P E N . Л  konferencia egyik 
nap ján  — G a ra  L ászló  szervezte — egy tucatnyi költő, nagyrészt franciák , m integy m űfordító i versenyként — fran c iáu l, angolul, 
spanyolul —  felo lvasták  R adnó ti Csütörtök cím ű versét, s többen  közü lük  a  ford ításon túl is nyilatkoztak  a  m agyar költőről. À fo r
dítói verseny résztvevői között ilyen nevek szerepeltek, m in t a  f ran c ia  Fóliáin, Frinaud (kettejük  fordításáról m á r  szó ltam } , Guillevic, 
az am erikai Bodsford és a spanyol José Luis Cano. —  A költői verseny szám ba m enő  napon Sőtér István  ta r to tt e lő ad ás t R ad n ó tiró l. 
Az esem ényről T ím á r  G yörgy szám olt be az É let és Irodalom ban .

4* 51



Végül is m i a titka, mi a varázsa költészetének? Mi teszi R adnóti életművét olyan elementáris erejűvé^ 
hogy most m ár túl Magyarország határa in  is, az olvasóra, dobogón felhangzó verseinek hallgatóira, a nagy 
alkotások form áló, alakító és m egtisztító ritmusával reáborul? A válasz fogalmazása közben felidézödik 
emlékezetem ben a római repülőtéren  Ingeborg Bachmann, a  portugál Fafe és köztem lefolyt beszélgetés. 
S mintegy a beszélgetés folytatásakont írom le:

-  R adnóti nagyságának, varázslatos hatásának legfőbb titka , hogy meg tudta valósítani a rendkívülit; 
-  Q uasim odo is felfigyelt erre -  az etikum nak s az esztétikumnak nagyszerű harm óniájával, mélységes hum á
num m al, kifejezőjévé vált az em beriség legszörnyűbb rém drám ájának, am i százezreken, milliókon; a száz
ezrek és milliók között rajta is beteljesedett. Mindez azért sikerülhetett neki, mert egyéni sorsát szinte el 
tud ta  választani a  rettenetes valóságtól, m ert a rém drám án belül teljes emberséget, egy teljes emberi világ
képet j  u tta  to tt  kifejezésre. A rém drám át fel tudta emelni a  nagy görög tragédiák világába.

Kritika
___

IR O D A L O M T U D O M Á N Y

A régi magyar irodalom új története

(A m agyar irodalom  története 1772-ig. I—II. kötet 
Szerkesztette Klaniczay Tibor
írták : Bán Imre, Cerézdi Rábán, Hopp Lajos, Klaniczay 
Tibor, V. Kovács Sándor, Pirnát Antal, Stoll Béla, 
Tárnái Andor, Varga Imre, Varjas Béla 
Akadémiai K iadó, Budapest, 1964. A M agyar T udo
mányos A kadém ia Irodalom történeti Intézetének 
kiadványa. Főszerkesztő: SStér István)

H at kötetben jelenik meg a  m agyar irodalom tör
ténetének kézikönyve. A régi m agyar irodalomról 
az első két kötet szól. Ezek m ár meg is jelentek. 
A felszabadulás óta eltelt húsz év során most készült 
el először irodalm unk történetének m arxista szemlé
letű tudom ányos szintézise. Jelen tek  ugyan meg 
különböző hézagpótló összefoglalások és tankönyvek, 
de a tudom ányosságot mégis az a jó  harm inc
negyven évvel ezelőtt publikált „mázsás Pintér” 
képviselte kénytelen-kelletlen, am elyet József Attila 
hajdani b írá la ta  oly végérvényesen söpört a sutba. 
Abban volt a  nélkülözhetetlen ad a ttá r , a  legapróbb 
írócskákat is a  megfelelő skatulyába rakó tudós rend
szerezés, egyszóval mindaz, am elyről a  dolgok iránt 
behatóbban érdeklődő egyetemi hallgató, tanár vagy 
kezdő ku tató  értesülni óhajtott. Egyre tarthatatla
nabb helyzet volt ez, hiszen P in tér Jenő  rendszere
zésének h ibá it m ár jóval a felszabadulás előtt észre
vették és kim utatták. A terjedelmes egyetemi tan
könyvek viszont nem a végső rendszerezés céljával 
íródtak, hanem  az oktatás szem pontjait tarto tták  szem 
előtt, és így nem  mindenről nyújto ttak  tájékoztatást.

Most ez az új irodalom történeti kézikönyv első két 
kötetében kim erítő és alapos tájékoztatást ad a régi 
magyar irodalom ról; m indent közöl, am it tudunk és 
számba veszi a  legújabb eredm ényeket is.

Ez a megállapítás talán közhelynek látszik, hiszen 
természetes, hogy egy irodalom történetnek m indent 
közölnie kell, am it csak tudunk. Csakhogy mégsem 
közhely, m ert tudásunk olyan rendszertelen, ponto
sabban rendezetlen volt a legutóbbi évekig, a tárgyi 
ismeretek annyira  sokfelé m aradtak szétszórva, hogy 
ezeknek a tárgy i tényeknek pontos összegyűjtése is 
eredm ény. A régi magyar irodalom ból ugyanis 
lényegében csak egy százéves időszak volt többé- 
kevésbé teljes alapossággal földerítve, a reformáció 
irodalm a. (Körülbelül 1526-tól az 1600-as évek 
elejéig.) A m últ század végén sorra kiadott forrás
publikációk jó  és megbízható alapanyagot szolgál
ta ttak  különböző irodalom történeti összefoglalások
nak. Ilyen összefoglalások közül legjelentősebb H or
váth János munkája, melynek három  kötete az 
1570-es évekig tárgyalja részletesen régi irodalm unkat. 
Ö  is, mások is legalaposabban a reformációval fog
lalkoztak, s így elmondhatjuk, hogy ezekről az 
évtizedekről valóban m indent tudunk; sőt, ezt a 
tudást még az érdeklődő olvasóközönségnek is m ód
já b a n  van megismerni. Ami azonban e száz év előtt 
van, az m ár nem  volt ilyen világosan rendszerezve. 
A legújabb kutatások ugyan it t is sok új eredm ényt 
hoztak, de a köztudatba valahogy mégsem szívódtak 
fel annyira , m int a reformáció korszakának jelenségei. 
Ezt az 1526-ig terjedő időszakot összefüggően meg
írni tehá t átlagon felüli feladat volt. Még nehezebb 
a  helyzet a  barokk kor irodalmával. Összefüggő 
tudom ányos rendszerezést erről a  korszakról szinte 
meg sem kíséreltek. A tudom ány is mindössze néhány 
kimagasló író- és költő-egyéniség életművével foglal
kozott, Pázmánytól Zrínyin á t Mikesig, de környe
zetüket, az irodalom és a társadalom összefüggéseit, 
az oly nélkülözhetetlen hátteret adó kisebb írók
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légióját nem  vették szemügyre. A Régi Magyar 
Költők T ára  című sorozat sem ju to tt el idáig, azt is 
legújabban kellett az Irodalom történeti Intézetnek 
az 1600-as évekig folytatnia. Am it tehát ez a kézi
könyv a barokk korszakról mond, igen sok részletében 
merő újdonság. Bámulatos az az anyaggazdagság, 
mellyel ez az új irodalom történet a sokáig csak fele
kezeti szempontok szerint felsorolt, csudabogár- 
szám ba menő X V II. századi szerzőket eleven 
személyiségekké, figyelemre méltó írói egyéniségekké 
változtatja. Elm ondhatjuk tehát, hogy e munka 
szám talan új adat segítségével gyökeresen újraérté
keli barokk irodalm unkat.

A kézikönyv fejezetbeosztása rendkívül egyszerű 
és ezért igen szerencsés. Az első kötet az ősköltészet, 
a középkor és a  reneszánsz fejezeteket tartalm azza, 
míg a második a késő-reneszánsz (manierizmus) és 
barokk korszakokat foglalja magába. A reneszánszon 
belül a humanizmus, a reformáció és a reformáció 
fénykora című alfejezetek dolgozzák fel az anyagot, 
a  barokkon belül pedig így oszlanak meg a fejezet
címek: kezdetek (Pázmány) — hőskor (Zrínyi,
Gyöngyösi) — a rendiség válsága és újraerősödése 
(Bethlen Miklós) — és a késő-barokk vagy rokokó kor 
irodalm a (Mikes, Faludi). Tulajdonképpen Kolum
bus tojása az egész, de ha végiglapozzuk korábbi 
szakmunkák fejezet-beosztásait, beleértve Horváth 
János irodalom történetének fejezeteit is, ha meggon
doljuk, hogy mennyi szó és papír fecsérlődött el peri
odizációs vitákra, végül, ha figyelembe vesszük, hogy 
a reneszánsz fogalma nálunk sokáig mennyire csak 
H unyadi M átyás udvari irodalm ához kötődött: akkor 
a  fejezetcímek mögött valóban kolumbusi felfedezés 
rejtőzik. A magyar reneszánsz irodalm a ebben a 
kézikönyvben igen helyesen az 1640-es évekig terjed, 
a barokk pedig az 1600-as évektől a  felvilágosodásig. 
Megszűnt a  sokáig érinthetetlenül merev mohácsi 
korszakhatár, melyről ma m ár tudjuk, hogy még a 
kortársak szám ára sem jelentett határkövet, legke
vésbé pedig az irodalom számára. Ez a szerencsés 
fejezetbeosztási rendszer csak ritkán válik fölöslegesen 
széttöredezetté, akkor is csupán egyes alfejezetei- 
ben, (m int például a „Hon- és államismereti irodalom” 
és „Egyháztörténet és história litteraria” című alfejeze- 
tekben) — melyeket nyugodtan össze lehetett volna 
vonni és a  tárgyalt szerzőket egységesebb szempont 
alapján lehetett volna mérlegelni. Ezzel a fejezet
beosztással csupán egyetlen probléma m aradt meg
oldatlan, m ert talán irodalm unk egy sajátos fejlődési 
rendellenessége rejlik mögötte: a középkori kéziratos, 
egyházi jellegű irodalom utolsó éveinek és az ezzel 
időrendben párhuzam osan fellépő magyar nyelvű 
nyom tatott reformációbeli irodalom kezdeteinek 
egymástól igen messzire való szétszakítása. Vagyis az 
1527-ben befejezett Érdy Kódex, a  K arthauzi Név
telen m unkája és a szinte ugyanakkor megjelenő 
Sylvester-féle Gyermeki Beszélgetések csillagá
szati távolságra kerülnek egymástól. Azért szüksé
ges ezt a  jelenséget megemlíteni, mert em iatt sem 
a tudós, sem az olvasó nem látja a kolostori irodalom 
és a m agyar nyelvű nyom tatott irodalom meghökken

tő és az 1530-as években már szinte tragikus párhuza
mát. Vagyis kevésbé derül így ki irodalm unknak az 
európai irodalom hoz képest szomorú és egyes évti
zedekben m ondhatni katasztrofális elm aradottsága. 
I tt m indjárt meg is jegyezhetjük, hogy a kézikönyv 
módszeresebben, rendszeresebben, és alaposabban 
tekinthetett volna ki az európai irodalom ra, bele
értve ebbe szomszédaink irodalm át is. Enélkül egy 
kicsit légüres térben figyeljük a m agyar irodalom 
fejlődését, és az olvasónak nincs módja eltöprengenie 
azon, hogy nálunk a reformáció első m agyar nyelvű 
irodalm i megnyilatkozásai mennyire elkéstek a  többi 
népekéhez képest; hogy a könyvnyomtatás nálunk 
milyen döbbenetesen elm aradott volt; de nincs 
módunk örülni sem annak, hogy viszont az európai 
fejlődéssel lépést tartó nagy író-egyéniségeink, m int 
Janus Pannonius vagy Balassi Bálint, mennyire 
nagyok világviszonylatban is.

Az írói életrajzok közül kimagaslik Jan u s Panno
nius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Pázm ány Péter 
és Mikes Kelemen portréja. Ezek a portrék jellemzik 
legjobban ennek a kézikönyvnek azt a  kézikönyvek
ben szokatlan vonását, hogy a szigorú tudományosság 
megőrzése mellett színesen, érdekesen és ihletett 
fogalmazásban adják elő egy-egy író fejlődését. 
A legtöbb irodalom történet nemigen tud  m it kezdeni 
az ilyen nagy íróknak kijáró, megfelelő lapszámú 
portréval, s azok sehogyan sem illeszkednek bele a 
folyamatos szöveg egészébe. Itt azonban valam ennyi 
írói fejlődésrajz egész irodalm unk fejlődésébe van 
ágyazva, de úgy, hogy ugyanakkor felvillannak az 
írókra jellemző egyéni színek is. Sikerült szakítani 
azzal a  m indig kísértő szemlélettel, vagy inkább 
kényszerű módszerrel, mintha egy irodalom  története 
egyes írók és költők történetével lenne azonos. 
E munka „hősei” és egyben elemzésének tárgyai: 
az írók — bonyolult társadalmi és művészi folyama
tokban élő emberek, akik eltéphetetlen szálakkal 
kötődnek korukhoz és művészetüket is koruk hatá
rozza meg. Az egyes fejezetek előtti rövid történeti 
és művelődéstörténeti összefoglalások töm ören m a
gyarázzák meg a később részletesen előadott irodalm i 
jelenségeket. Mindegyik író m unkája az előzőére 
épül, az egyes korszakok között nincsenek meg azok 
a mérföldkő-határjelzések, amelyek olyan művi erő
szakossággal szokták elválasztani például Károlyi 
G áspárt M agyari Istvántól, hogy a legtipikusabb két 
„határkövet”  említsük meg, akik korábbi irodalom - 
történeteinkben m intha nem is lettek volna kor
társak.

Ezzel kapcsolatban külön kell szólni a megfelelő 
arányokról is. M inden irodalom történet legnehezeb. 
ben megoldható problémái közé tartozik az írói rang
sor- és lapszám ban is kifejezésre ju tó  érzékeltetése. 
Vagy nem sikerül ezt megoldani, és akkor az  arányok 
eltorzulnak, vagy pedig sikerül, de akkor igen gyak
ran  mereven különválasztódnak az egyes életpályák. 
Mivel ebben a munkában m int em lítettük, a  merev 
különválasztást az állandó történeti folyamatosság 
figyelembevétele szerencsésen elkerülte, az arányokat 
is könnyebb volt betartani. így ez az irodalom történet
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mindenkivel anny it foglalkozik, amekkora a való
ságos jelentősége. Csupán néhány esetben kapunk 
meglepően rövid és tömörnek szánt, de inkább elsie
tett elemzést. íg y  például a M ária Siralomról 
(116-117. lap ), vagy Sztárai M ihály két drám ájáról 
(356-357. lap) egy-egy lapnál hosszabb terjedelmű 

elemzés le tt volna szükséges. A frissen fölfedezett és 
most először értékelt és helyükre te tt tizenhetedik 
századi írók elnyom ják az ilyen és hasonló korábbi 
müveket, m ár csak a nekik szánt ismertetés terjedel
ménél fogva is. Megkapjuk persze azért az ilyen talán 
mostohábban kezelt müvek esetében is a határozott 
és világos állásfoglalást -  ami különben ennek a m un
kának nagy erénye. I tt most szinte lapról-lapra 
figyelhetjük m eg a pontos, szinte aggályos gondú 
besorolás igényét. Jó  a dolgoknak ez a precíz helyére 
tevése, jó  a  P in té r Jenő által alkalmazott pozitivista 
adatfelsorolás helyetti gondos állásfoglalás. Em iatt 
azonban néha m intha megfeledkeznénk a tárgyalt 
művek esztétikai értékeléséről. Régi magyar iro
dalmunk történetének igen komoly problémája ez, 
melyet ez a kézikönyv sem tudo tt teljesen meg
oldani. A régi m agyar irodalom ugyanis, közoktatá
sunk és könyvkiadásunk kétségbeejtő közömbössége 
miatt, a m agyar olvasónak nem  esztétikai élménye. 
Az egy Balassit kivéve talán senki se jelenti egy mai 
művelt olvasó szám ára az olvasás örömét. Az általá
nos műveltség adata i csupán ezek a régi magyar 
költők, Pázm ánytól Mikes Kelemenig. Helyes lett 
volna tehát, h a  ez a kézikönyv — anélkül persze, hogy 
a legszigorúbb tudományosság igényéről egy percig 
is lem ondott volna — többször és jobban kihangsú
lyozta volna a régi magyar irodalom költőinek és 
íróinak m unkáiból a ma is esztétikai gyönyörűséget 
adó m ozzanatokat. Sajnos csak nagyon ritkán tör
ténik ez m eg, legföljebb a m ár egy ízben felsorolt 
költők esetében. Az első kötetben talán csak Balassi 
Bálint költészetének kiváló elemzése érezteti meg az 
olvasóval a szépség gyönyörködtető jelenlétét; a 
második kötetben m ár több ilyen példa akad, de 
azok is csak elvétve. Pedig az irodalom , művészet 
lévén, nem  mellőzheti a gyönyörködtetést. Régi 
költőink is gyönyörködtetni akartak, am int azt 
többen ki is fejtették. Mégis valahogy mellékes 
m ozzanattá válik ez a  sok katekizmus, prédikációs 
könyv, hum anista értekezés, szótár, bibliafordítás 
meg tö rténeti munka között. Pedig akkor ezek nagy 
része is gyönyörködtetett. Ennek alapján céltudato
sabban kellett volna és kellene elválasztanunk azt az 
irodalm at, mely gyönyörködtetni akar, attól, amelyik 
nem. És ezen belül is meg kellene különböztetnünk 
azt az irodalm at, amelynek sikerült gyönyörködtet
nie, és am elyiknek nem sikerült, bár talán akar. 
Különösen érdekessé válik ez a kérdés éppen a barokk 
kor irodalm ában , mert ekkor még a közvetlen cél
szerűséget m indenek fölé helyező protestáns iroda
lomban is helyet kapott a nemes gyönyörködtetés 
szándéka. Amilyen mértékben fedezik fel e kötet írói 
a  sok lexikoni ad a t között a lebilincselően érdekes 
életsorsot, o lyan mértékben mellőzik munkásságuk

esztétikumát. Pedig nemcsak Gyöngyösi ízlelgette 
szemmel látható élvezettel strófáinak szinte érzéki 
szépségét —, am int arra a róla szóló fejezet szerzője 
rá  is m u ta to tt—, hanem még Pázm ány Péter is, nem 
is szólva Mikes Kelemenről. K apunk ugyan m on
datszemelvényeket, de ezek inkább csak illusztrációk, 
így  h á t régi magyar irodalm unk történetének ez a 
kézikönyve is tárgyilagos szakmunka inkább, sem
m int egy művészet esztétikai szempontú bem utatása. 
Adatközlésnek persze példátlanul pontos és alapos, 
am it m ár szintén említettünk. Persze hangsúlyozni 
kell, hogy adatközlésen itt nem  a korábbi pozitivista 
m unkák száraz, lexikális ismeretközlését értjük, ha
nem  azt, hogy a tudomány fényében tárgyalja, adja 
elő a  tényeket. Csupán a második kötet vége felé 
válik a kézikönyv egyre inkább lexikális adatfelso
rolássá, jeléül, hogy ez a kor még jóform án teljesen 
felderítetlen és csak további évtizedek szívós kutató
m unkája tudja majd az 1700-as évek magyar 
irodalm át olyan színes szőttessé változtatn i, m int 
am ilyen például a tizenhatodik századi magyar 
irodalom .

Szóljunk végül a szerkesztésről. Bár ezt a két 
kötetet tíz szerző írta, gondolatm enete hallatlanul 
egységes és következetes. Többszörösen jelentős 
eredm ény ez. Eredmény először is az, hogy tíz név 
szerint feltüntetett szerző van jelen, akik újabb sok 
száz, szintén név szerint feltüntetett szerző m unkáját 
rostálták meg és összegezték. De eredmény az is, hogy 
ennek a tíz szerzőnek nemcsak a stílusa egységes, 
hanem  gondolatmenete is az. Az első gestáktól kezdve 
Faludi Ferenc költészetéig egyazon központi gondo
la t szolgálatában áll az egész könyv. Ez a  gondolat 
pedig a történelmi fejlődés marxista gondolatmenete, 
am it valamennyi szerző tudatosan alkalmaz. V ala
mennyien egyforma érdeklődéssel figyelik hőseik 
m ozgását a  társadalom mozgásában, és miközben 
hőseik valóban hősökké, nemcsak egy mikroszkóp 
a la tt vizsgált objektummá válnak, nem  valam i ódon 
m úzeum  polcaira kerülnek derm edt mozdulatlanság
ban , hanem  egy bonyolult történelm i folyam at eleven 
szereplői maradnak. E tíz szerző egységes gondolat
m enete azt is bizonyítja, hogy kezd kialakulni végre 
egy valóban egységes vélemény régi m agyar irodal
m unkról, melyben már nincs helye sem a pozitivista 
méricskélésnek, sem a szellemtörténeti halandzsának, 
sem pedig azoknak a felekezeti szempontoknak, 
melyek m iatt sokáig egyszerűen lehetetlen volt iro
dalm unk fejlődésének vonalát kitapintani. De még a 
felekezeti szempontokat is éppen ez a módszer helyez
te új megvilágításba, felfedezvén és m éltatván példá
ul a m agyar puritanizmus képviselőinek munkás
ságát.

Fellengzős túlzás nélkül m ondhatjuk, hogy régi 
m agyar irodalmunknak olyan története született, 
melyre minden további kutatóm unka épülhet, s 
melyet az érdeklődő olvasóközönség éppoly haszon
nal forgathat, m int a szaktudomány művelője.

Nemeskürty István
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SZÉPIRODALOM

Hosszú ú t vezet a megérkezésig. A szavak sorokká 
állnak, a  sorok szakaszokká, versekké rendeződnek, 
a versek kötetekbe gyűlnek, a kötetek anyagát aztán 
megrostálja az idő vagy a költő: így születnek a 
válogatott versek könyvei. A válogatás ezért több, 
m int a  gyűjteményes kötet: kerekebb, szigorúbb, ha 
jól sikerült egyetlen vers, egyetlen gondolat az egész. 
Valóságos mérföldkő a költő útján, sokszor határkő 
is, végállomás, sokan meg egyáltalán nem ju tnak el 
hozzá. Garai Gábor egyszerre érkezett el e fordulóhoz 
és egyszerre kapta meg államunk legnagyobb kitün
tetését, a  Kossuth-díjat. Most harm inchat éves. Fiatal 
ember? F iatal. De költőnek, kiváltképp magyar 
költőnek nem az. Gondoljuk meg: R adnótinak ekkor 
m ár csak négy éve volt hátra (és micsoda négy év!) 
József A ttilának pedig négy évvel kevesebb jutott.

Garai G ábor nem tartozott a csodagyerekek közé, 
nem robbant be kamaszos lendülettel a költészet 
csarnokába. Első kötete huszonhét éves korában 
jelent meg. Nem keltett vele feltűnést, jobbára csak 
azok olvasták el, akik arra voltak kíváncsiak, mit is 
tud M arconnay T ibor fia. Simon István fölvette 
ugyan pár költeményét kitűnő antológiájába, a 15 
fiatal költő 105 verse közé, de még itt sem figyeltek 
föl rá  az olvasók. Nevét a Tüz-tánc-nál tanulták meg: 
nem azért, m ert ő írta  a kötet címadó versét, hanem 
azért, mert a vers valóban jó  volt. Pályája tulajdon
képpen innen kezdődik. Egymás u tán  sorjáztak 
kötetei. Az utóbbi kettőre, a  Mediterrán őszre és az 
Artistákra m ár valósággal vadásztak a  könyvesboltok
ban a versek ínyencei.

G arai lírájának két kristályosodási pontja van: 
az egyik póluson jelennek meg nagylélegzetű, ódái 
hangvételű költeményei, a másikon sajátos, lefojtott, 
személytelenebb, tárgyias leíró versei. Nem minden 
műve sorolható egyik vagy másik csoportba; kristá
lyosodási pontok ezek: legjobb költeményei kristá
lyosodnak ki e két póluson. S e két pont eredője 
egyben meg is határozza lírája helyét m ai költésze
tünk koordináta rendszerében.

A Tüz-tánc korszakáig írott költeményeiben az 
apró részletek halk hangú költője volt. További 
útján arra a  kérdésre kellett válaszolnia, hogy össze- 
állnak-e egységes képpé költészetének mozaikkockái, 
vagy végképp színes üvegcserepekre töredeznek. 
Akkoriban éppen nem egykönnyen lehetett vála
szolni az effajta kérdésre. 1953 és 1957 között a  nagy 
és biztosnak látszott világképek széthullásának vagy 
legalábbis megingásának esztendeit írtuk. Eszmei, 
költői válságba került a felszabadulást követő évek
ben beérett költőnemzedék is, Juhász Ferenc, Nagy 
László és társaik. Éppen azok, akik a legtehetsége
sebbek voltak és akik a legőszintébb odaadással 
vetették magukat az új népi demokratikus Magyar- 
ország építésébe. Ekkor, a magyar líra megújhodásá-

Garai Gábor: Nyárvég

(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1965.)

ban, egy újból tisztult hangú, kevésbé patetikus és 
mégis pátosszal szárnyaló, új teljesség igényével fel
lépő költészet kialakításában döntő feladat háru lt a 
náluk fia ta labb  -  nem mindig az életkor, hanem  a 
költői évek tekintetében fiatalabb — költőkre. 
A Tüz-tánc nemzedékére.

Békitsd meg bennem széttört részeidet
az összehangzó Egésszel

-  írta  G ara i a Fohász az időhöz c. költem ényében, s ez 
az igény vezérfonala lett költői fejlődésének. A részek 
megbékítése az egésszel két értelm et hordozott a 
versben: alkotómódszerére és a világhoz való viszo
nyára u ta lt. A költői alkotómódszer tekintetében 
lényegében az t az esztétikai norm át jelentette, 
amelyet a  realizmus elmélete a „ to ta litá s”  szóval 
jelöl és am elyet József Attila úgy fejezett ki, hogy a 
„m űalkotás m in t a világegészet képviselő szemléleti 
egész je len ik  meg” . Az összefüggések feltárásának 
módszere ez: a  művész a kiragadott részletet, a 
tém át a  kor társadalmi folyamatának egészével 
összefüggésben formálja meg. Az összefüggések 
m egm utatására, a rész és egész, a közel és távol, a 
m últ és je len  ábrázolására -  egyszerre és egymásban 
való ábrázolására, de nem az avan tgárd  szi múl ta 
nizmus pusztán  formai megoldásával — törekszik 
Garai G ábo r is szélesen hömpölygő, árad ó  lendületű 
költem ényeiben. Nem is fontos a pontos műfaji 
m eghatározás, hogy mennyiben ódák ezek, m ert a 
modern művészet ritkán alkalmaz tiszta műfajokat, 
s G arai költeményeibe is gyakran belevegyül a 
rapszódia zaklatottsága és az elégia reflexivitása. 
Amikor költészetének első kristályosodási pontjáról 
beszélünk, akkor arra a lírára gondolunk, amelyet a 
Fohász az időhöz, Életem sűrűjében, Üzenet idegenbe, 
Tüz-tánc, Órák, Ne higgyétek, Magánügy, Hányszor 
kell még . . ., Hazatérve, Tiszta szigorúság, Nyárvég, 
Artisták, A megérkezés, Hazám, Otthon a világban c. 
költeményei képviselnek.

K özéleti ta rta lm ú  költemények ezek, s a totalitás 
követelm ényére épülő lírai realizmusukkal a József 
Attila-i hagyományokhoz csatlakoznak. H angjuk 
azonban egyéni, s a hasonló úton já ró  Benjámin 
lírájától élesen elválnak darabosabb szóköltészetük
kel, kevésbé zenei építésükkel: hidegebb, fémesebb 
fényű, de ércesebb zengésű költészet ez.

H angsúlyoznunk kell a szót: közéleti líra. M ert 
G arai nem  politikai, kiváltképp nem  aktuális poli
tikai verseket ír. A közéletiség szélesebb horizontú, 
mélyebb ta rta lm ú  fogalom ennél, s éppen  ezért -  bár
mily paradoxon -  többrétűén és meggyőzőbben 
tud politizálni. A közéletiség fogalm ába egyaránt
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belefér a padlás-m anzárdban lakó költő gondja és az 
emberiség féltése egy eljövendő atom háborútól, a 
szigorú erkölcsi tisztaság és a kedves, meleg otthon 
óhajtása, a  művészi alkotás m agányban feltáruló 
folyamata és az  emberi bizalom és összefogás erejének 
kinyilatkoztatása, a múló p illanat szépsége és a 
jövő felemelő távlatai. Garai m indezt mai gondjaink 
tükrében, m ai életünk összefüggéseiben ábrázolja, 
így lesz Egész a  mozaikkockákból és így -  e konkrét
ságon á t — kerüli el legjobb verseiben a közhelyek 
ismételgetését. Közéleti lírájának legfőbb sajátossága 
éppen az, hogy értelmét veszíti benne a közéleti és 
magánéleti ta rta lom  éles megkülönböztetése. Nem 
azért, m ert m agánéleti költészete is közéleti mondan
dóval telítőd ik , hanem, ellenkezőleg, azért, mert 
közéletisége is személyes emberközelben marad. 
Garai nem  ak ar vátesz költő lenni, nem akar népe 
és kora fölé emelkedni, irtózik a szerepléstől — és ez 
nem arisztokratikus álszerénység. A rra vágyik, hogy 
felolvadjon a  közösségben, hogy egy legyen az

Egésszel.
J a j, ne higgyétek, hogy fontoskodom !
Tudom, hiányom alig vennétek észre.

De e z  a vigasz:
Akár vlzcseppnyi rész lenni — de zuhatagban!
S  tudni közegem kohézió-törvényét: 
Hozzámtapadva a hozzámtapadókhoz, 
elvegyülni a halhatatlan és örökmozgó Egészben.

(Ne higgyétek . . .)

így érkezünk el az „Egésszel megbékélő részek” 
második jelentéséhez, a költő és a világ viszonyához. 
Garai egy alakuló  és erősödő közösséget lát maga 
körül, ezt a  közösséget kívánja odaadóan szolgálni, 
eszméit, cé lja it magáévá is teszi, de a  teljes azonosu
lásig, az érzelm i feloldódásig, úgy érzi, még nem 
ju to tt el. In n e n  az eggyéválás, a  felolvadás kínzó 
vágya, am ely  verseinek visszatérő tém ája. A közös
séget, m elyet képvisel mindig második személyben 
szólítja m eg, többes szám első személyt nem  használ, 
s ez szem léletm ód is, nem csak szóhasználat. A költői 
magányosság m ai líránkban felmerülő bonyolult, 
összetett kérdésével állunk itt szemben. Az 50-es 
évek művészi, eszmei válsága számos költőnél időle
ges félrevonul ást, magába zárkózást eredményezett. 
Ezt követte azu tán  a  tisztulás első jeleként az a 
folyamat, am elyet Csoóri Sándor szép versének 
címével úgy nevezhetünk, „menekülés a  magány
ból” . Az akkor szárnyát bontogató G arai, am int azt a 
Tankréd c. verse tanúsítja, szintén átm ent e válságon. 
Alkatából, racionális intellektualizmusából követ
kezően azonban  előbb talált rá  a költő új eszmei
erkölcsi fe ladataira , mint ahogy érzelmileg teljes 
mértékben feloldódott volna, és valóságosan is bele
került volna ab b a  a közösségbe, am elyet költészetével 
szolgál. N ehezítették számára az önfeledt elvegyü- 
lést a ráb ízo tt feladatok és funkciók, amelyek óha
tatlanul is kiem elték és elzárták. S nehezítette végül 
a művész kettős élete -  megrendítő őszinteséggel vall

erről költeményeiben -  az állandó önmegfigyelés: 
„ ak á rm it élek át, egyszerre élem kívülről is belülről 
is” . Az eszmei elkötelezettség, a  megvalósult szolgá
la t és másfelől a feloldódás m ég be nem  teljesült 
vágya között így feszültség keletkezik költeményei
ben. A  belső küzdelem, az áldozat a  kiharcolt gondo
latok elektromos árama ez s a lírai h ite l, az őszinteség 
aranyfedezetével látja el költészetét. M a még közéleti 
költészetén belül, költői értékeinek m egtartása mel
le tt nem  tudja levezetni ezt az á ram o t, s ha mégis 
megkísérli, akkor megoldása pusztán  verbálisra 
sikerül, hangja elveszti belső izzását és retorikusra 
fordul. Különösen az 1962 ó ta  íro tt költeményei 
között találunk ilyen próbálkozásokat. (A z űr 
vizeiben, Búsmagyarok, Bahcsiszeráji szökőkút,, Maja
kovszkijhoz.) Későbbi fejlődését azonban  bizonyosan 
döntő mértékben fogja alakítani, hogy mennyire 
sikerül leküzdenie kívülállásának érzését.

„N yugodtan  nézek egy tűnő v ito rlá t” — olvassuk a 
Karszt és márvány c. költeményben. Villanásnyi kép, 
halk, szenvtelen hang. Költészetének másik kristá
lyosodási pontján -  nagylélegzetű közéleti lírájával 
szem ben — kis miniatűrök jelennek meg, apró meg
figyelések, finom leírások, egy-egy szín, egy-egy 
rezdülés. A tárgyak költészete ez:

Barnálló almacsutkán arany légy uzsonnázik.
A  fű z  ágán meredten szárad egy kék trikó.

(Balatoni akvarell)

A m odern  leíró líra egyik je len tős törekvésével 
találkozunk itt. A tárgyak tükrözésével. A romantikus 
költő kivetítette érzéseit, gondolatait a  természetbe, 
az erdők  és mezők az ő szavát visszhangozták. 
A szimbolista a tárgyakat helyezte az érzelmei, 
gondolatai helyébe, a tárgyak az érzelm eit és gondo
la ta it jelképezték. A modern költő a  tárgyak tükrében 
szemléli önmagát. Képletesen kifejezve, a modern 
leíró költészet fölfedezte, hogy nem csak a  víz vagy a 
tükör, hanem  az eleddig fényelnyelőnek tartott 
anyagok és tárgyak is képesek a  fény visszaverésre. 
Elég egy tájképrészletet vagy egy csendéletet, egy 
pályaudvari várótermet vagy egy pezsgő piaci jele
netet aprólékos pontossággal leírn i, ez a  leírás a 
legtökéletesebben tükrözni fogja a költő lelkiálla
p o tá t, érzéseit és gondolatait. M égpedig minél 
aprólékosabb, tárgyilagosabb ez a  leírás, minél érze- 
lem m entesebb, minél inkább a  há tté rben  marad 
benne a  költő, annál pontosabban és érzékletesebben 
tükrözi ő t a kép. E jelenség lehetőségeit észrevette 
m ár a  századfordulón Rilke, E liot Prufrockjàba és 
Егга Pound  Címtóiba már tudatos elem ként került be, 
de legteljesebben a modern francia líráb an , Reverdy, 
G uillevic és különösen Fóliáin költészetében jelenik 
meg. A  romantika én-kultuszával szemben ez a  
hűvös tárgyiasság az alanyi líra h á tté rb e  szorulása
ként jelentkezett. Mint ilyen jelenségre figyelt fel rá 
H alász G ábor 1929-ben. A N yugat első nemzedéké
nek lírá jában  még csak elszórt pé ldáka t találunk, 
a  m ásodik és harmadik nemzedék m ár szervesebb, 
funkcionálisabb elemként alkalm azza. Különösen

56



Szabó Lőrinc, nála m ár jelentős összetevő. Eddig 
legteljesebb esztétikai vizsgálatát pedig Illyés Gyula 
Fóliáin tanulm ányában nyújtja.

E  látszólag szenvedélytelen leíró költészetet eszkö
zül használhatják a legkülönfélébb stílustörekvések 
és művészi irányzatok. Eddigi története mégis azt 
tanúsítja, hogy a polgári válság, a  társadalomtól el
szakadó izolálódó költő, a társadalm i elidegenedés 
jelenségének kifejezésére a legalkalmasabb. Garai 
kezében azonban új fordulatot vesz e leíró költészet. 
Ő  merészen az ellenkező folyamat, az elidegenedés 
megszűnésének kifejezésére, a  magányból kitörő 
költő megszólaltatására használja. Milyen derűs 
bizalom ragyog e képen:

Mennydörgések gördültek ál az égen 
de nyomuk se maradt, 

rom-tetők alól kiszállnak fehéren 
villámló madarak.

(Római fá k )

Nem allegória ez, nem a m egtalált törvényhez keresi 
a  megérzékítő képet, nem  az általánoshoz a különöst, 
nem  is szimbólum, m ert nem  az általánost ábrázolja 
a különösben, a törvényt a  m indennapiban. E kép 
csak önm agát jelenti, és mégis arról vall, hogy mit 
vesz észre a költő a szeme elé táruló jelenségekben. 
S ha R óm a utcáin baktatva a „rom -tetők alól kiszállt 
fehéren villámló m adarakra” figyel fel, akkor nem 
kell harsány hangon, széles mozdulatokkal kísérve 
bizonygatnia, hogy szereti az életet, békére vágyik 
és a szépet keresi. A megfigyelés, az apró kép önkén
telenül is árulkodik erről.

G arai leíró versei néha egészen elszemélytelened
nek, a költő m ár mint képmutogató sincs jelen ben
nük, csak a szenvtelenül, tárgyilagosan, pontosan 
leírt kép táru l az olvasó elé. A kiválasztott részlet, a 
megfigyelés definitiv pontossága mégis személyes, 
tartalom m al telíti ezeket a verseket is.

Tél. Kendős néne áll a pult mellett kövéren,
erszényét keresi, kendője föllebeg:
két nagy melle közül kibuggyan a meleg.
Virrad. Fehér borosta nőtt az ablakszegélyen.

(Tél a pályaudvaron)

Az emberek iránti szeretet, a  kitárulkozás közéleti 
verseiben sem fejeződik ki szebben, m int ebben a 
villanásnyi kis képben, ahogy a jégvirágos, fagyom 
váróterem be meleget lop a betoppanó nénike. 
A költői m agány feloldásához itt ju t a legközelebb.

A költő válogatásának akkor van igazán értelme,, 
ha fejlődésében lezár egy korszakot, és ú jat nyit. 
G arai G ábor verseskönyvét ezért további útja 
bírálja m ajd el a  legszigorúbban. Milyen irányba 
m utat e kötet? M erre fog vezetni pályája? A jóslás 
nem  a kritika feladata. A kötet címadó verse és m ég 
néhány m indenesetre azt bizonyítja, hogy a tárgyias- 
leíró líra elemei felhasználhatók a közéleti lírában  is, 
még egyszerűbbé, meggyőzőbbé teszik a h an g já t 
és elejét veszik a szónokiasságnak. A két pólus eszmei
formai közeledése, majd szintézise költészetének így 
talán új, még magasabbra ívelő szakaszát nyithatná, 
meg.

Kenyeres holtán

F I L M

Balázs Bélától ered az a jó  hagyomány, melyet 
most Bíró Yvette kíván folytatni igényes munkájá
ban. A könyve végén elhelyezett „film ográfiában” 
több m int kétszáz régi és m ai filmalkotást sorol fel: 
erre a  hatalm as anyagra építve, az egyes műveket 
példaként felhasználva, meg kívánja ismertetni az 
olvasót a film formanyelvének legfontosabb kérdései
vel. í r  a filmről mint kifejezési formáról, a filmről 
m int műalkotásról, a képről m int a  film legkisebb 
autonóm  egységéről, a montázsról, a  hang szerepé
ről, a  belső vágásról, a  film drám ai szerkezetéről, 
ritm usáról, jellemzi a filmet m int összetett művésze
tet, mely azért mégsem lett a  „művészetek művésze
te”, m int ahogy forradalmi megjelenésekor sokan 
gondolták. Érdekes szövegét a film-felsoroláson kívül 
hasznos bibliográfia és 32 igen jó  kivitelezésű és jól 
megválogatott filmkocka-illusztráció egészíti ki. 
Tekintettel a rra , hogy épp ennek az igen fontos 
művészetnek az oktatása még kim arad az iskolai 
tanításból, de jószerével az egyetemiből is, nagyon

Bíró Tvette: A film formanyelve

(Gondolat Könyvkiadó, 1964.)

fontosnak tartjuk e könyvnek éppen ilyen form ában  
való megjelentetését.

Am it it t e m ű ürügyén fel szeretnénk vetni, az  
néhány „m atem atikai-esztétikai” gondolat, am ely
hez hasonlók épp e folyóirat hasábjain a  legutóbbi 
időben nem  egyszer felmerültek. Szeretnénk ezt 
annál is inkább tenni, mert úgy éreztük a  könyv
olvasásakor, hogy szerzője éppen ebben az irányban 
m intha bizonytalankodnék itt-ott.

Az első számú bizonytalankodás, m indjárt a  beve
zető fejezetben: Bíró mintegy mentegetődzik, hogy 
„nyelvről”  beszél (ezt az idézőjelet is ő használja 
egy ízben itt) , egy művészetről szólván. H a pusztán 
a szóhasználatot tekintjük: a  zene nyelvéről (sőt, 
ezen belül Bachéről, Mozartéról stb.) éppenséggel 
még szoktunk beszélni, már a festészetéről ritkábban. 
Az irodalom „nyelve” pedig érthetetlen lenne, oly 
közel van e művészet nyersanyaga (a nyelv) belső
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struk túrájához (a „nyelvhez” ). Információ-elméleti 
szem pontból viszont nem kétséges szám unkra, hogy 
minden művészet egy-egy jelrendszer, sőt a  művé
szetek összessége egy sajátos nagyobb jelrendszert 
alkot. M árpedig bármely jelrendszert nevezhetünk 
nyelvnek. Amikor a  nyelvész ma nyelvről (Saussurenél: 
langue) beszél, ezen egyáltalán nem hangokat, betű
ket stb. ért, hanem  egy absztrakt rendszert, egy 
kódot. Hogy aztán  e kódon belül épp a  magyar 
természetes nyelv szabályai érvényesülnek, vagy a 
filméi -  az t azzal érzékeltetjük, hogy azt mondjuk: 
magyar nyelv, filmnyelv stb. Meg kell jegyeznünk, hogy 
a nyelvészetből kiindulóan, a modern szemiotikában 
egyéb közhasználatú terminusok is átm entek hason
ló jelentés-módosuláson. így, csak egyetlen példa: 
sem mi akadálya sincs annak, hogy szövegnek nevez
zünk egy egész templomot, amikor benne mise van: 
a  tem plom architektúrájának darab jai, a  terjengő 
illatok, az észlelt hang- és fényhatások mind e vallás 
nyelven ir t szövegdarabjai. Ugyanezen okból nyu
godtan használhatjuk a grammatika term inust is, 
bárm ilyen jelrendszerről legyen is szó. Am az ellen 
m ár határozo ttan  fel kell emelnünk a szavunkat, 
hogy a nyelvtan „norm atív jellegű”  lenne, ahogy 
szerzőnk írja  (14. o.). Normatív a nyelvtan a tanuló 
szám ára, esetleg a nyelvtanár szám ára. A kutató 
szám ára a nyelvtan egyáltalán nem  norm atív: d e s 
k r i p t i v .  A nyelvész -  művészet esetén a művészet 
nyelvésze, az esztéta — pusztán regisztrálja a ténye
ket és megkísérli felfedezni a köztük levő összefüggé
seket, a  bennük levő rendszert. T isztában van azzal, 
hogy az álta la  m egállapított rendszer egyre jobban 
tükrözi az objektíve meglevőt, de soha el nem éri azt 
^definíció szerint). Fájó szívvel vagy lelkesen vesz 
észre bizonyos változásokat rendszerében -  de nem  
tehe t érdekükben semmit, az e rendszerbe való be
avatkozás — „nem  az ő asztala” . Griffith és Eisenstein, 
Chaplin és De Sica egy-egy alkotása tehát olyan 
szövegek, amelyekből igyekszünk kihámozni a nyelvi 
rendszert — a „ jó ” , „rossz” stb. tartalm ú normatív 
m egállapításokat átengedve a nap i filmkritikákat 
íróknak.

M indenféle jelrendszer (nyelv) szám ára központi 
fontosságú, hogy m it tekintünk benne jelnek -  vagyis 
annak az alapvető elemnek, melyek rendszere éppen. 
Ügy gondoljuk, e tekintetben a  szerző visszalépett 
Eisenstein korszakalkotó megállapításaihoz képest. 
Eisenstein világosan látta, hogy a snitt -  még nem 
jel, egy-egy snitt-sorból lesz csak jel. A snitt -  csupán 
legkisebb, tovább e dimenzióban nem bontható 
eleme a jelnek. Bíró szerint a „fényelosztás, a kamera 
alkotó lehetőségei, a  vágás és összeállítás váratlan 
effektusai m ind ilyen jelek . . . ”  (11. o. ). Nem. Ezek 
nem jelek, m ert önmagukban nem jelentenek semmit, 
csak együtt a snitten, sőt még ez sem jelent önmagá
ban sem mit, csak néhány más snittel együtt: a szek
venciában. Ahogy a mai lingvisztika szám ára ez a 
fekete görbe valami: á vagy Ä vagy é stb. nem jel, 
ahogy nem  je l az e betűk mindegyikének tetején 
észlelhető, jobbról balra húzódó kis vessző, m ert 
önm agában nem  jelent semmit; úgy nem  lehet jel

az előbb felsorolt film-elemek egyike sem. (Bár a 
laikus nyilván azt képzeli, hogy a nyelv legkisebb 
eleme, jele, a  betű.) Megjegyzendő, Bíró álláspnotja 
itt -  szerencsésen -  nem következetes, könyvének egy 
másik helye arról tanúskodik, hogy ő is látja ezt: 
„A  filmszerkezet legkisebb építőköve . . .  a  szekven
cia . . . „(24). Ezzel egyáltalán nem  „becsüljük le” 
a betűket -  a film esetén az egyes snitteket és azok 
alkotó elemeit. Jó l tudjuk, különbség van e két elem 
között: i és l, a francia írásban jól kell vigyáznunk, 
balról jobbra húzzuk-e egyes magánhangzók fölé a 
vesszőt, vagy jobbról balra Ugyanilyen „apróságok
nak” óriási jelentősége lehet filmszövegek esetén is. 
De attól még önmagukban nem  válnak jellé. Je l 
az, ami önmagában is jelent valam it.

A jel-szekvencia „képlet” bizonytalan ismerete 
(vagy használata?) Bírónál természetesen további 
konzekvenciákkal já r. Könyvének ta lán  egyik leg- 
plasztikusabb, legsikerültebb fejezete az, ahol a 
m odern filmszövegeket jellemzi, kiemelve azok ter
mészetességét, egyszerűségét, a  technikát elfeledtető 
jellegét -  korunk minden művészetére, egész életünk 
alakulására oly jellemző vonások ezek. Ám ebből 
az t a  -  véleményünk szerint helytelen -  konklúziót 
vonja le, hogy ezzel „a  montázs különleges szerepe . . . 
csökkent” (132. o.). Nem. A m ontázs -  annak 
eisensteini, nem technikai-trükk értelm ében -  telje
sen alapvető jelentőségű a film szám ára, annak jelen
tősége nem csökkenhet és nem növekedhet (ez utób
b it teszi ui. látszólag a montázs a ciném a véritében). 
A montázs ui. véleményünk szerint (és úgy gondol
juk , helyesen értelmezzük Eisensteint, amikor azt 
hisszük -  ő mondta ki ezt először) nem más, mint 
am it nyelv esetén így mondunk: írás. Vagy: beszélés. 
A montázs az a folyamat, amelynek során az előre 
összeálllított betűkből (hangokból, jelelemekből) az 
alkotó jeleket, majd ezek szekvenciáiból szövegeket 
állít össze. Hogy a „belső vágás” elszaporodásával a 
néző kevésbé veszi észre a vágásokat, a művész 
montázs-tevékenységét -  ez a dolgok lényegén mit 
sem változtat. A kézírásnál a betűk egészen „egy
m ásba folynak” (össze vannak kötve), a  nyomtatás
ban külön állnak; a hangos beszéd során a beszéd
hangok teljesen összeolvadnak -  de mindegyik eset
ben arról van szó, hogy a jelelemekből jeleket, majd 
ezek szekvenciáiból szöveget hozunk létre. Az óriási 
különbség a művészeti nyelvek és egyéb nyelvek 
között abban van, hogy az előbbiekben m agukat a 
betűket (jelelemeket) is esetenként újból és újból 
kell megteremteni. Üj szín-, fény-, hanghatások 
u tán  kell kutatni minden egyes snitt számára. Ám 
ez a kutató-alkotó munka nem leplezheti el a lénye
get: azt, hogy a filmszöveg írása akkor kezdődik, 
amikor e vadonatúj betűből vadonatúj jeleket hoz lét
re a montázs segítségével a művész. (H add jegyezzük 
meg itt csak zárójelben: a szerző igen nagy érdeme, 
hogy rám utat világosan a „m ontázs” kétértelműsé
gére a magyar szaknyelvben -  m int technikai fogások 
bizonyos összessége és m int a  film-egésznek „össze
szerelése” ). Ugyancsak igen érdekesek azok a -  sok
ban Eisensteint követő -  eszmefuttatásai, amelyek
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ben a montázs és az emberi percepció közti lényeges 
rokon vonásokra utal; éppen a legújabb szovjet 
pszichológiai kutatások fényében, melyek szerint 
az ember legbelsőbb kódja, amelyről magának a belső 
természetes nyelvre m ár csupán fordít, egy képi
kifejező kód: a Bíró fejtegette rokonságot ez a meg
állapítás még csak elmélyíti.

Végül bizonyos szemiotikái (jeltani) bizonytalan
ságot érzünk a különben igen világosan tárgyalt 
hanghatások taglalása során. A hanghatások (m int 
egyébként egyes fényhatások is, csak ritkábban) a 
filmszövegben az ún. szupraszegmentális elemet 
képviselik. Ezen azt kell értenünk, hogy bárm ely 
nyelvű szöveg nem csak lineárisan kiszabdalható 
darabokból (szegmentumokból), hanem épp ilyen 
jelentős módon -  e szegmentumok egy vagy több 
egyedén á t húzódó, fölöttük elterülő (szupraszeg
mentális) elemekből is áll. A zöld fény „pislogása” 
például egyes utcai jelzőlámpáinkban -  a piros, 
piros-sárga, zöld, sárga színek fölé helyezett szupra
szegmentális elem. Ezeknek az elemeknek a minősége 
igen lényegesen megmásíthatja a szegmentumok 
rész-jelentéseit. Hasonlítsuk össze pl. a következő 
mondatok fölött lebegő „kísérőzenét” , am it írásban 
egyes írásjelekkel szoktunk érzékeltetni: Pista -  férfi. 
(egyszerű tényközlés), Pista férfi? (kérdés), Pista -  

fér fit ! (becsületsértés) stb. H a m ondatunk több 
szóból áll, e kísérőzenék variációi még számosabbak 
lehetnek. Nos, a több száz szekvencia-szóból álló 
filmszövegek kísérőzenéje (beleértve természetesen 
az emberi beszédet is) meg még több és kifejezőbb 
variációra képes: e kísérőzene módosíthatja vagy 
éppen ellenkezőjére fordíthatja az elemi szekvenciák 
direkt tartalm át.

Nos, egyelőre ennyit a film nyelvéről. Igen, ez még 
csak a film nyelve, függetlenül tartalm i kérdéseitől. 
Erről nem felejtkezik meg, úgy tetszik, egy pillanatra 
sem a szerző, s jól teszi. Esztéta kollégáink elbátor- 
talanltására csak annyit mondhatunk, hogy a  ta r
talm i kérdések vizsgálata, a jelentésé, most kezd 
csak „divatossá” válni a modern lingvisztikában, 
a  jelrendszerek ezen úttörő tudom ányában. így  ma 
m ár elég világosan tudjuk, hogy hogyan írunk. 
De hogy mit?

Papp Ferenc
*

Bíró Yvette könyvét igen szerencsésen megírt, 
élvezettel és tanulsággal olvasható összefoglalásnak 
találtam . Szemléletesen és érthetően foglalja össze 
a  film formanyelvére, sajátos művészi és technikai 
eszközeire vonatkozó hagyományos ismereteket, a 
klasszikussá vált formulákat, a filmesztétika és a 
filmművészet jeles képviselőinek és nálunk kevéssé 
ismert tankönyvíróinak tanácsait. H a csak ennyit 
te tt volna, akkor is hasznos lehetne könyve. Bíró 
Yvette érdeme azonban több: a filmművészet leg
újabb alkotásainak és irányzatainak alapos ismereté
ben a filmtechnika és a filmművészet legújabb esz
közeit és formai sajátságait is bemutatja. Ezzel nagy 
szolgálatot tesz a film iránt érdeklődőknek -  elsősor

ban a fiataloknak, diákoknak, akiknek m ár tan
anyaga is a filmművészet, legalább rendeletileg -  
hiszen a filmművészet mélyebb érdeklődésű közönség
rétegének is a friss filmtermés szolgáltatja a fő táp
lálékot (m ert hazánkban csak egy archív-filmeket 
vetítő mozi van, az is többnyire új filmeket vetít). 
S nem csupán bem utatja, hanem elemzi is az új 
formai eszközöket, és megkísérli átfogóbb értelme
zéssel a film formanyelvének rendszerében, annak 
csúcsaként és máig legmagasabb rendű  szintézise
ként, elhelyezni. Ez az elméleti szempontból is új
szerű és értékes kísérlete azonban a könyv jellegének 
következtében m egm aradt a népszerűsítés lehető
ségei között; részletekbe menő, alaposan átgondolt 
kidolgozása itt nem  volt megvalósítható.

Általánosságban egyet kell értenem Papp Ferenc
nek azzal a megjegyzésével, hogy hasznos lett volna, 
ha Bíró Yvette könyvében az információ-elmélet fel- 
használásával rendezte volna anyagát. Nem érthetek 
egyet viszont a filmnek mint jelrendszernek általa 
adott meghatározásában azzal a kiindulással, hogy 
ebben a rendszerben a jel a szekvencia vagy képsor. 
(Itt Papp látszik olyan típusú hibába esni, amilyet 

Bírónak vet szemére: ő is bizonytalankodik, még
pedig a filmtechnikai fogalmak használatában.) 
A filmnyelvben először is különböztessünk meg álta
lános filmnyelvet (amilyen az irodalom  számára a 
köznyelv), valam int művészeti nyelvet. Bíró Yvette 
ha jól értem, a művészeti struktúra legkisebb építő
kövének jelöli meg a szekvenciát. Papp Ferenc Bíró
nak egy másik, valóban félreérthető megfogalmazását 
kifogásolva megállapítja, hogy a szekvencia a film
nyelv rendszerének az alapvető eleme, vagyis: ez a 
jel a filmnyelvben. Félreérthetetlenül általános film
nyelvről beszél, s nem a művészeti alkotás struktúrá
járól. Az általános értelemben felfogott filmnyelvben 
azonban a beszélt nyelv szavának nem  a képsor felel 
meg, hanem inkább a kép. Egy képnek m ár lehet 
önálló jelentése, ö n á lló  jelentése van a  kétdimenziós 
fényképnek is, ugyancsak van a 3 dimenziós vetített 
állóképnek (a harm adik dimenziót, az időt, itt a 
hangkíséret terem ti meg). Természetes tehát, ha 
ugyanezt fogadjuk el a  filmnél is önálló jelentésű 
egységként, azaz jelként. A nehézség inkább abban 
van, hogy hogyan lehet elhatárolni a  képet (mint 
önálló jelentésű legkisebb egységet) egy snitten 
belül, például a  Papp Ferenc által em lített, belső 
vágással készült hosszú snitt esetében (egy hosszú 
panorám ában még aránylag könnyű, de összetett 
gépmozgás esetén m ár gondosan m eghatározott kri
tériumokra lesz szükség ehhez). Hogy az eredeti 
jelentésben felfogott kép (állókép) lehet a  filmen 
önálló jelentésű, azt Resnais híres V an Gogh filmje 
vagy Jancsó Miklósnak az amerikai indiánokról 
készített állókép-filmje (az elsőn csak festmények, 
a másodikon csak fényképek szerepelnek, élő mozgás 
egyikben sincs, csak gépmozgás) bizonyítja. A film, 
ahogy a magyar elnevezés mondja, mozgó fénykép, 
ezért egy eleme, a rendszer jele a kép (a fénykép), 
amelynek mozgása lehet változás is (az ti., hogy 
átadja helyét egy másik fényképnek, m int Jancsó
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film jében). Persze ez végletes eset, de a  szemiotiká
nak a h a tá ra ib a  ennek is bele kell férnie.

Igazat kell tehát adnom Bíró Yvette-nck, aki 
könyve egyik címében is a képet jelöli meg a film 
legkisebb autonóm  egységének. H ib áz ta tn i legföljebb 
azért lehetne, mert nem határozza m eg pontosan a 
kép fogalm át, nem használja egyértelm űen. Amikor 
például a gépmozgással létrehozott képről beszél, 
nem m ond ja  meg világosan, hogy ez tulajdonképpen 
m ár egy képsor (szekvencia), am it nem  a szó szoro
sabb értelm ében vett vágással, m ontázzsal hoztak 
létre, hanem  az ún. belső vágással, re jte tt montázs-

zsal. (M ás jelenségekkel is megteszi, hogy nem tisz
tázza helyüket, szerepüket rendszerében: pl. a rajz
filmről egy helyütt említi, hogy sokan önálló művé
szeti ágnak tekintik, alkalm azott filmművészetnek, 
de többé nem tér vissza rá ; a  gram matikát és a 
stilisztikát -  szándékosan, vö. 26-27. lap -  nem 
választja külön stb.) Ennek a  tisztázásnak a feladata 
azonban nem egy népszerű könyvre való. S nem is 
teljesen a  filmesztétára tartozik: a  szemiotikának, az 
információ-elméletnek kell elvégeznie itt az első 
lépéseket. De azt kezdjük egzakt és formális definí
ciókkal. M i tehát a kép?

Miklós Pá l

TUDO M ÁNY

Károlyi Mihály: Válogatott írásai

(Két kötélben. Gondolat Könyvkiadó, 1964.)

K árolyi M ihály nemes alakja ism ét tisztán, min
den rágalom tó l és mocskoló rosszakarattól megsza
badítva, úgy  áll a magyar nép, a  hazai közvélemény 
előtt, ahogy  az t egész életével, m élyen átérzett, tet
tekben is kifejezett hum anizm usával, önzetlenségé
vel és erkölcsi magasrendűségével kiérdemelte. Nem 
lehet elég örömmel, megnyugvással regisztrálni, 
hogy Károlyi Mihály történelmi szerepének valósághű 
beállítását, politikai múltjának teljes feltárását or
szágunknak minden illetékes hivatalos szerve helye
selte, k íván ta , elvárta, és egyben jelentős támogatást 
is n y ú jto tt ennek a m unkának, am ikor Károlyi 
M ihály ho lttestét hazahozatta, ró la  u tcá t nevezett 
el, a  nem zet nagy halottai közé soro lta , sőt lehető
séget b iztosíto tt irodalmi-szellemi hagyatékának 
nagyvonalú feldolgozására, közzétételére.

T u d a tá b a n  vagyunk annak, hogy az elhatározás 
mögött az igazságkeresés mellett egyben jelentős poli
tikai érdek is húzódik meg; egyúttal szellemi életünk 
és tö rténetírásunk őszinte dem okratizálódása is doku- 
m entálódik azzal, ahogyan a hagyaték  feldolgozása 
történik. Ennek folytán a krónikásnak kötelessége 
magas m értékkel mérni a sorra kerülő publikációkat.

A közelm últban megjelent terjedelm es és első 
publikációt is tehát magas igénnyel kívánjuk mérni, 
hogy tartsuk  a  politikai cél és a  m élta to tt kivételesen 
rangos személy, Károlyi M ihály színvonalát. ■

Ennek előrebocsátása után szeretnénk elsősorban 
arra  rám u ta tn i, hogy Károlyi M ihály  közéleti pályá
ján két o lyan szakasz volt, am elyben tevékeny és 
jelentős tényezője volt a m agyar politikának.

Az első szakasz pályakezdésétől 1919-ig terjed, a 
második szakasz 1946— 1949 éveit öleli fel. Az első 
bővebb, hosszabb, talán még heroikusabb és harco
sabb is vo lt, m int a második, s elérte csúcspontját 
akkor, am iko r Károlyi M ihály köztársasági elnök 
lett, m egkezdte birtoka felosztását, m ajd  úgy vonult

vissza, hogy utána a m agyar proletáriátus kezébe 
ju to tt a hatalom. A második szakasz súlyban cseké
lyebb, hatásfokban kisebb, de drám aibb és erkölcsi 
tarta lm ában  még gazdagabb volt. A magyar nép 
fiataljainak — s már-m ár nem  is egészen fiataljainak, 
m ert a  40-50 éveseknek is — elsősorban ezt a  két 
K árolyi M ihályt kell megismerniök: azt, aki lelkiis
m erete parancsára fokozatosan elszakadt a maga 
osztályától, belenevelt szemléletétől -  s azt, aki 
öregkorban nyerve teljes elégtételt negyedszázad
nál hosszabb üldöztetés, rágalmazottság és honta
lanság u tán , inkább ismét a hontalanságba menekült, 
semhogy akárcsak részfelelősséget is vállaljon azért, 
am it erkölcsi és politikai tekintetben egyaránt elítélt.

H a az t kérdezzük, hogy K árolyi Mihály pályá
jának  e két csúcskorszakáról e két kötetből m it és 
m ennyit tud  meg az olvasó, meglepetten kell vála
szolnunk, hogy jóformán semmit. A publikált anyag 
1920-szal kezdődik és az 1946-os évvel véget is ér. 
Semmiféle magyarázat nem  u ta l a rra , hogy ebben 
milyen meggondolás vezette a  szerkesztőket. Ezt az 
anyagot ugyanis válogatni kellett, magyarázatok
kal és jegyzetekkel kellett ellátni, szemben Károlyi 
M ihály Egy egész világ ellen címen 1922-ben, M ün
chenben megjelent művével, am ely M agyarországra 
mindössze néhány tucatnyi csempészett példányban 
került be. Ez a könyv minden változtatás és kiegé
szítés nélkül kinyomatható le tt volna (a kiadó kilá
tásba helyezi későbbi időpontban való megjelente
tését). De vajon hogyan értse meg a mai olvasó Károlyi 
Mihály szerepét és jelentőségét, ha nem  azzal vezetik be 
ebbe az élettörténetbe, hogy m i módon került a mér
hetetlen vagyonú főúr a  baloldalra, a földosztók 
élére, s hogyan lett a m agyar haladás ügyének 
s a m agyar városi és falusi proletáriátus fel
szabadításának előharcosa, egyik legnemesebb kép
viselője?

A m ostani válogatáshoz (s a válogatás szempontjait 
sem ismertetik a szerkesztők) két előszó készült.
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Molnár Erik és Károlyi Mihályné előszavai — bármily 
sok érdekes és jelentős közölni, elemezni valójuk 
van is, szerkezetileg szinte teljesen függetlenek a  válo
gatott anyagtól. M olnár Erik előszava majdnem 
kizárólag éppen az 1919 előtti Károlyi Mihály sze
repét értékeli. (Ennek kapcsán számon kér Károlyi 
Mihálytól olyasmit is, am it 1918-ról vagy a még 
korábbi évekről tulajdonképpen nem lehet Károlyi 
Mihálytól igényelni vagy elvárni.) Károlyi M ihály
né sok személyes emlékről, s bizonyos értelemben a 
fejlődési útról számol be, de függetlenül a közölt 
anyagtól. Ezek a közölt részletek nagyon érdekesek 
és értékesek, s szívesen láttunk volna közöttük még 
többet K árolyi Mihályról, az emberről, s az ideo
lógus-államférfiról, akinek útja a szocializmus felé 
bizonyára nem  volt olyan egyenletes, mint amilyen
nek így tetszhetik. M indenesetre még a két előszó is 
meggyőz a  kiadvány szerkesztési koncepciójának 
elhibázottságáról.

Ez az alapvető koncepcióbeli tévedés természe
tesen rányomja bélyegét az egész kiadványra (magya
rázatokban, jegyzetekben, értelmezésekben, volun
tarista és rossz értelemben vett elfogultságban, helyen
ként meghökkentő tárgyi tudatlanságban egyaránt 
megmutatkozik ez) — de persze maga a dokumen
tációs anyag, az amit Károlyi Mihály irt és mondott 
híven, olykor valósággal megrendítően szól a már 
csak halálában elismert nagy államférfiuról.

Amikor 1922-ben a baranyai emigránsok belg
rádi nagygyűlésén beszélt, Károlyi Mihály olyan 
hitvallomást tett, amely mindennél jobban jellemzi 
egész addigi és u tána következett életét: „Az igazi 
szocializmus nemcsak új gazdasági rendszert, de új erkölcsi 
alapot is jelent, és ezért az igazi szocialista rendszerben 
nem tűrhető meg tovább az a tétel, hogy a cél szentesít min
den eszközt. A cél nem szentesíti az eszközöket és bármi
lyen nehéz is ez a küzdelem: tiszta fegyverzettel kell dia
dalt aratni: és ez nem is fog elmaradni. . .  Én meggyőző- 
déses szocialista vagyok, és épp ezért óva intem a munkás
ságot, hogy tartózkodjék a bosszú és gyűlölet politiká
jától . . .”  (I. köt. 52.)

És hat esztendővel később ugyanilyen egyértelmű
séggel vallja: „Mert a forradalmárnak nemcsak szociális 
változást kell akarnia, de a morális és ideológiai kérdések
ben is bátornak, kritikusnak éa haladónak kell lennie, 
nem pedig hamis nemzeti és egyéni hiúságok sallangos és 

frázisos legyezgetőjének” (I. köt. 194.)
Károlyi M ihály 1920 és 1946 közötti leveleiből, 

írásaiból, nyilatkozataiból és feljegyzéseiből mind
végig két alapvonást vehetünk ki: az első az anyagi 
ismeretet is megelőző és még utóbb is felülmúló, 
szinte alkati, erkölcsi imperatívusz, amely Károlyi 
Mihályt a sok tízezer hold birtokától kezdetben a 
földmíves-dolgozók, később az egész proletariátus 
oldalára á llította , hosszú fejlődés után (s legköze
lebbi barátaival is ellentétbe kerülve) a munkás- 
osztály ügyének útitársává, bátor és elszánt harcos
társává tette; s a másik az a mélyen demokratikus 
felismerés, hogy a Duna-medence sajátos viszonyai 
között a patologikusán felfokozott és eltorzított nacio
nalizmus a legfőbb veszedelmek egyike, s az ellene való

küzdelem sikere, minden demokratikus fejlődés alap- 
feltétele. M ikor Diner-Dénes József La Hongrie című 
könyve kapcsán megállapítja, hogy a szerző „törté
nelmi fejtegetését végig osztom. Még a Rákóczira és Kos
suthra vonatkozó részt is. Különösen élveztem, milyen fino
man állapította meg azt az állandó össze keverési folyama
tot, mely a feudális jogok megtartásáért való küzdelmet 
mindig úgy állítja be, mintha a küzdelem nem ezért, de a 
nemzeti függetlenség és a szabadságjogok elnyerésére irá
nyulna” — akkor a  történettudom ányunkban ma 
oly élesen folyó vita kérdésfelvetését ismerte 
fel — és habozás nélkül állt a  haladó oldalra. 
(I. 155.)

És 1946-ban élesen állást foglal Polányi Károlyhoz 
intézett levelében (II. 245.) a „parasztfogás” szán
déka ellen, éppen a nacionalizmus kérdésében: „Ezt 
nyilván azért teszik, hogy tömegeket hódítsanak. Monda
nom sem kell, hogy ezt a primitív és groteszk kisajátítási 
módszert az ellenséges nacionalizmusnak ezt a furcsa 
utánzását (t i. azt, hogy a képviselők nemzetiszínű 
kokárdával jelenjenek meg az országgyűlésen) nem 
tartom okosnak, mert egyrészt közönséges Bauernfängerei, 
amelyből kilátszik a lóláb, másrészt akarva, nem akarva 
igazolja a nacionalizmust. A Bauert nem lehet megfogni, 
de a nacionalizmus feléled tőle. Hiába biggyesztik oda 
nacionalista jelszavaik után, hogy „le a sovinizmussal”, 
ennek veszedelmes hatása van, különösen Magyarországon, 
ahol a nacionalizmus olyan mélyen beleivódott az emberek 
leikébe.”

A félelem a sovinizmustól (s ettől a  kortes-nacio
nalizmustól is) viszi Károlyit oda, hogy a dunai 
népek megbékélésének eszméje m ár az egyetemes 
európai konföderáció vallására vezeti el.

(H add  állapítsuk meg itt m indjárt, hogy a  jegy
zetelés és szerkesztés feladata lett volna rám utatn i 
ennek a koncepciónak egész gyökerére, s nem  meg
elégedni azzal a zárójeles hivatkozással, hogy,,Lenin 
ellenzett”  minden ilyen elképzelést.)

A jegyzetelő ugyanis -  hogy erre térjek — nem  azért 
kapott a  könyvben pontosan 208 apró  betűs oldalnyi 
terjedelmet, hogy a saját önkényes politikai néze
teit ezeken keresztül terjessze, hanem  azért, hogy 
Károlyit magyarázza és értékelje. (A fenti terjedelem
ben nincs beszámítva a lapalji jegyzetek álta l elfog
lalt legalább 2-3  ív terjedelmű tér.)

K i kellett volna emelni például olyan jellegze
tességeket, hogy Károlyi kezdettől fogva felismerte 
az alkati összefüggést Horthy ellenforradalm a és a 
később kialakult fasizmusok között, am ikor végül 
m egállapította (teljes joggal), hogy ,,. . . a fasizmus 
nem Szálasival, hanem Horthyval kezdődik, s az utóbbi nél
kül az előbbi soha nem került volna felszínre. A szegedi 
gondolat nemcsak a magyar, de az egész európai fasizmus 
előfutára volt, amivel kérkedtek is." (II. 249.) K i kellett 
volna m utatn i, hogy Károlyi 1919 u tán  fejlődve 
távolról sem m aradt a formális demokrácia szentimen
tális híve, hanem állást foglalt mégpedig merészen 
kijelentve, hogy ,,. . . mikor például az orosz proletárság 
eminens érdeke, hogy bolsevik maradjon . . . s hatalmát 
tartsa továbbra is diktatórikusán kezében, az angol mun
kásság hibát követne el, ha ugyanezt az utat akarná
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követni. . (I. 180.) M ert a gyakorlati politika
intézői nem  1927-ben, nem is a V II. Komintern 
kongresszuson, hanem  csak évtizedekkel később 
ismerték fel az t az igazságot, amelyet a kívülálló 
Károlyi lá th a to tt és láto tt is.

Bizonyosak vagyunk benne, hogy a jegyzetelők 
ezeknek és a  még nagy számban található hasonló 
szempontoknak kiemelésével, elemzésével és magya
rázatával sokkal jobb  szolgálatot tettek volna, mint 
azzal, hogy K árolyi szövegét felületes, propaganda
ízű, politikailag túlnyomórészt szektás (de még 
ebben sem következetes), igen gyakran tudatlansá
got és tájékozatlanságot eláruló, a feladatot teljesen 
tévútra vezető jegyzetekkel rontják el. Meg kellett 
volna m agyarázni például, hogy az 1920-1946 kor
szakból m iért m aradtak ki az 1934-1938 és az 
1938-1941 közötti esztendők, holott ezek éppen a 
náci hatalom  megerősödésének, a  hitleri imperia
lista-patológia kibontakozásának, a müncheni, a 
csehszlovákiai válságok, majd a háború  kitörésének 
és Nyugat- valam in t Észak-Európa lerohanásának 
sorsdöntő évei. U talni kellett volna arra (ez is 
csak egy példa  a  sok közül), hogy az „1941. június” 
megjelölésű levél (II. 28.-30.) a  németeknek a 
Szovjetunió elleni támadása után íródott. Vagy figyel
meztetni kellett volna Károlyi tévedésére, mikor azt 
írta (II. 73.), hogy a nemzetiségi törvény végrehaj
tását a  „m agyar osztályparlament konokul szabo
tálta”  -  ho lo tt a  parlam ent által 1868-ban meg
szavazott törvényt a m indenkori m agyar kormá
nyok szabotálták, pedig a nemzetiségek még ezt a 
törvényt sem fogadták el kielégítőnek.

Ügy véljük, hogy a jegyzetelésnél ezeknek és a 
hasonló szem pontoknak kellett volna elsősorban 
érvényesülniük, de ezzel szemben merőben más 
történt.

A rendkívül terjengős és részben lábjegyzetként, 
részben a második kötet végén található név- és 
tárgymutató, valam int a „fogalmak értelmezése” min
den tekintetben olyan alacsony szintű munka, amit 
még az sem m agyaráz, hogy a bevezetés szerint 
sokak m unkája, s így hiányzik belőle minden szer
kesztői egyesítés. Tömegesen vannak benne tárgyi 
hibák, de ta lán  nem  is fe ladatunk ezek részletes 
felsorolása vannak ennél sokkal sú lyosabb-és aligha 
véletlenből, vagy csak felkészületlenségből fakadó 
hibák is.

M indenekelőtt le kell szögezni: Károlyi Mihály 
válogatott írásainak jegyzetelése nem lehet alkalom 
sem arra , hogy valaki lexikont akarjon készíteni, de 
még kevésbé a rra , hogy a maga (enyhén szólva) 
vitatható politikai vonzalmainak és elfogult nézetei
nek hangot adjon. M árpedig ezek a  jegyzetek félre
érthetetlenül „politizálnak” - s nem Károlyi szellemé
ben, hanem inkább azt megcsúfolóan. I t t  is csak néhány, 
nagyon kirívó példát sorolunk fel — kimeríteni az 
anyagot csak akkor lehetne, ha egész kötetet szán
nánk rá.

A kötetben a jegyzetelő helyesen nem tárgyalja 
Ady Endrét, Lenint, Kossuth Lajost, Sztálint stb. De 
akkor m iért ír 16 sornyi jegyzetet Rákosi Mátyás

„érdem eirő l” , csak éppen azt hallgatva el, hogy a 
„személyi kultusz bűneit” , amelyek m iatt kizárták a 
pártból, ő követte el ? Miért nem írja meg — ez K árolyi 
M ihállyal kapcsolatban kivételesen jelentős —, hogy 
a R ajk-per és a terror-perek ham is, törvénytelen 
eljárások elindításáért ő a felelős?

S ha ilyen „méltányos” a  jegyzetelő Rákosiékkal 
szemben, akkor a Károlyi rehabilitációs törvényét 
előterjesztő és megalkotó Riesz István, (csak egy példa 
a sok tucatny i közül) miért| szerepel mindössze ennyi 
szöveggel: „ügyvéd, szociáldemokrata politikus. A 
felszabadulás után egy ideig (!) igazságügyminisz
ter.”  M eg kellett volna itt írni, hogy Rákosiék tö r
vénytelenül letartóztatták, hogy m eghalt az ő 
pribékjeik keze között, mielőtt még bíróság elé állít
ha tták  volna.

Somogyi Béláról azt írni, hogy „m egalkuvó irány
vonalat követett”, nem említve, hogy mikor 1920- 
ban meggyilkolták a Népszavában egyformán tilta
kozott kommunisták és nem-kommunisták üldözése ellen, 
de a kurzus legaljasabb uszítóját, Milotay Istvánt 
elintézni ennyi jelzővel: „jobboldali újságíró” — ez 
m ár nem  tudatlanság, hanem ellenkezőleg: megen
gedhetetlen felújítása túlhaladott, m egbukott és 
párthatározatokban is súlyosan megbélyegzett módsze
reknek.

A rra azonban már nem ju t figyelme, hogy — me
gint csak példa a számtalan hasonló közül — Károlyi 
Sándor gróf címszó alatt azt is megemlítse, hogy 
K árolyi M ihálynak ez a nevelőapja azonos Ady 
E ndre „Kártevő Sándor”-ával, s hogy a m agyar agrár
reakció egyik legsötétebb klerikális figurája volt?

Végtelenségig lehetne felsorolni ezeken felül példá
ul olyan helyeket is, amelyek egyenesen kiáltanak a  
jegyzetelő magyarázat után, s ahová a szerkesztő
ségnek nincs mondanivalója. (Például: I. 107.: 
„É va, Á dám , Ju d it” -  honnan tud ja  az olvasó, 
hogy K árolyi Mihály gyerekei? Vagy: m ire magya
rázza az olvasó, hogy Károlyi írásaiban olykor na
gyon hevesen kikel Jászi, Szende, K unfi stb. ellen, 
s végül mégis mindig visszatér hozzájuk, erkölcsi és 
em beri m intaképnek állítva be őket? Hogy H atvány
ról olykor elítélően ír, majd a londoni emigráció 
idején legközelebbi emberei közé szám ítja?)

N em  folytatjuk. Ügy véljük ennyi is elég annak 
bizonyítására, hogy Károlyi M ihály emléke, jelen
tősége, a  hozzá fűződő politikai és tudom ányos 
érdek nem ilyen tálalást érdemelt volna. H átra  van még az 
1920 előtti és az 1946 utáni dokum entum ok kiadása. 
Pótolni lehet az itt elm ulasztottakat és kiigazítani 
m indazt a  hibát, tévedést, mulasztást és ferdítést, 
am i ebben a  két kötetben található. A sajtó-alá ren
dezés azonban szakmai tudást igénylő, történetírói, apró
lékos és felelősségteljes munka, s célja: egy életmű 
valósághű, tisztelettudó ismertetése.

Ü gy véljük, hogy ez oly nagy érdeke történelem tudo
m ányi irodalm unknak, s Károlyi Mihály oly nagy 
értéke haladó hagyományainknak, hogy ez indokolja 
a beható elemzést, az óvást, s az olykor talán kemény
nek tetsző kritikát is.

Horváth ^oltán
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SZÍNHÁZ

K árm án József regényének dram atizálása meg
oldhatatlan vállalkozásnak látszik. A színpad — így 
szól a klasszikus dram aturgia — az akció helye; a 
drám a pedig maga az akció. A Fanni hagyományainak 
azonban csak érzelmi tartalm a van. Fanni szenvedése 
otthon, találkozása és rövid boldogsága T . . . aival, 
azután a hervadás: a regény látható mozgása csak 
ennyi. D rám át ebből talán a belső cselekmény, azaz 
a lelki élet és a múlt végtelen gazdagításával, feltá
rásával és kibontásával, ibseni vagy csehovi eljárással 
lehetne írni. Ez a mód rendkívüli koncentrációt, 
ökonomikusán adagolt párbeszédeket, intenzív szer
kesztést, szigorúan zárt cselekmény-kontúrokat kí
vánna. Csak az nem bizonyos, futná-e a kis Fanni 
szerelme és szenvedése annyi sorsszerűségre, bűnre, 
szépségvágyra és feszültségre, amennyi egy Csehov- 
vagy Ibsen-típusú darabhoz kell, hogy a maga szűk 
keretében a teljesség benyomását keltse. E drama- 
tizálási módnak ezenfelül szükségszerű következ
ménye volna, hogy Fanni alakja háttérbe szorulna a 
gazdagabb életű, nagyobb am plitúdójú egyéniségek 
mellett, hogy Fanni hihetően annyira m aradhatna a 
darab hőse, m int mondjuk a Vadkacsáé Hedvig. 
Szabó M agda tehát helyes utat választott, amikor nem 
K árm án regényét dram atizálta, hanem  a regény 

felhasználásával írt színdarabot: kedveset, kecsest és 
költőit. A K atona József Színház előadásának és 
rendezőjének, Egri Istvánnak nagy érdeme, hogy 
a darab „veleszületett”  báját érvényre ju tta tta , sőt 
felfokozta.

Szabó M agda a magyar jakobinus mozgalom for
radalmi atmoszférájába helyezte Fanni történetét, 
mely azonban ezáltal nem került idegen közegbe. 
Felvilágosodott forradalmiság és szentimentalizmus 
— bár eszmei alapjuk korántsem azonos — K árm án és 
Fanni korának Magyarországán valóban egyszerre 
vannak jelen. De nemcsak itt. Az Új Heloise-t és a 
Társadalmi szerződést ugyanaz a Rousseau írta, és 
Schiller szentimentalizmussal átita to tt tragédiája, az 
Ármány és szerelem egyben -  Engels szavával -  „az első 
német politikai iránydrám a” volt. A szabadkőműves 
K ármántól aligha álltak távol a magyar jakobiniz- 
mus elvei, amelyekkel a nemzeti művelődést sürgető 
iratában is rokon elveket vallott, s az ő Fannija sze
relmesével elsősorban annak vagyontalansága m iatt 
nem lehetett boldog. Azaz K árm án Fannija mintegy 
az apa képviselte társadalm i kényszer áldozata lett. 
Innen m ár csak egy lépés, hogy Szabó M agda darab
jában  Fanni a történelmi helyzet áldozata legyen, 
hogy szerelme, T atai, akinek itt vagyona is van, 
nemesi neve is, a forradalm i jakobinus szövetséghez 
való hűsége m iatt mondjon le róla, legalábbis egye
lőre. Nemes gesztus ez, de kétségtelen, hogy érzelmi
leg megnyugatatóbb, művészileg humánusabb és 
kielégítőbb volna, ha T ata it a mozgalomban való 
részvétele m iatt például letartóztatnák, vagy ellen-

Költészet a színpadon

szegülése m iatt megölnék, és ezért várna reá Fanni 
hiába. így, hogy a való helyzet nem  ismeretében 
tartja  hűtlennek Tatait, tragédiájának intenzitása 
csökken, a regény eredeti szentim entalizm usának 
szférájába tolódik át. Csakhogy Fanni nem  is akar 
annyit tudni a  világról, hogy felfoghassa benne Tatai 
és a saját helyzetét, Szabó M agda ezért az utolsó 
jelenetben kritikailag eltávolítja alakját a  nézőtől» 
és ezáltal jobban megérteti e típus pusztulásának 
szükségszerűségét is. A darab magva e pusztulás 
indokolása. H a körülötte olykor hézagosak az indo
kolás burkai, a hézagokat elfedi a költészet arany
pora.

Fanni, egy magyar hamupipőke, m intha meséből 
lépne elő, hogy ő legyen a legszebb, mostohája és a 
testvérek irigységének tárgya. Fehér ruhája és egyet
len dísze, m int Emilia Galottié, a  rózsa: létének és 
lehetőségének törékeny szimbóluma. (így öltözik a 
bálra K árm ánnál is.) Törőcsik M arinak illik a  szerep, 
já téka  vonzó, mély, árnyalt. Fanni alakját m ár-m ár 
oly légiessé formálja, hogy alig érin ti lábával a föl
det: ez a szentimentális Fanni; de ugyanakkor, törés 
nélkül be tudja bizonyítani azt is, hogy a 18. század 
végi m agyar nemesség kissé rusztikus, deákos-klasz- 
szikus világában sem idegen. A ham upipőke szaba
dító királyfija itt sujtásos magyar ruhában  lép fel, 
szinte várjuk, hogy e pár majd eldalolja Faludi Ferenc 
„K ísztő” és „Felelő” énekét, és később csakugyan 
felcsendül — a Fanni barátnőjét kedvesen alakító 
M agda G abi énekli -  egy Faludi-dal, a „T arka 
m adár” . E korfestő elemek poézisa körüllengi a 
darab  mozgását, az alakok sokszor K árm án eredeti 
szavain és m ondatain keresztül szólalnak meg, Szabó 
M agda ezekhez alkalmazta a m aga nyelvét és stílu
sát. A nyelvi archaizálás sikamlós tala j: könnyen el 
lehet csúszni, nagyot lehet bukni ra jta . A m agyar 
történelm i drám a romantikából eredő hagyománya 
kissé megkopott, Szabó M agda a m aguk korában 
„m odern” stiliszták nyelvéhez, K árm ánéhoz, Faludi- 
éhoz nyúlt vissza, még a romantikus hagyomány elé, 
a  m agyar városiasság első nyelvi kísérletezőihez és 
K azinczy hagyományához, amely — talán  éppen 
azért, m ert racionális és nem patetikus — valahogy 
kevésbé kopott meg a rom antikáénál. Nyelvi archai- 
zálása tehát egyfelől egy aránylag frissnek ható régi 
stílusra támaszkodott, másfelől ugyanezt szerencsésen 
alkalm azta a m ai nyelvhez, miközben át-átcsúsztatta 
stílusát az archaizálás iróniájába is. Ebből a többféle 
rétegből játékosan homogén költői stílust teremtett. 
A kongeniális rendezés, a fiatal Török Iván díszle
tei, N agyajtay Teréz jelmezei és H idas Frigyes zenéje 
értően alkalmazkodtak az alaptónushoz, úgyhogy lét
rehozták egy példásan egységes előadás „tárgy i” 
feltételeit. A „személyi” feltételek, a színészek alakí
tásai úgyszólván kivétel nélkül hibátlanok. A színé
szek olyan nemzeti közegben mozognak, amelyben
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■erőltetés nélkül lehetnek könnyedek és otthonosak, 
s a rendező ezú tta l valóban együttes játékká formál
hatta produkciójukat. Ebben Lukács M argit erős 
■egyénisége éppúgy érvényesülhetett, m int Ungvári 
László belső eleganciája s mindkettőjük dekoratív 
megjelenése, am ely a báli jelenetben különösen szép 
látvánnyal szolgált. Sztankay Istvánt, T a ta i alakító
já t jellem form áló készségén kívül külön elismerés 
illeti m ozgásáért. G áti József sikeresen vette fel a 
harcot kissé egysíkú szerepével. Pápay Erzsi szeretet
rem éltó volt, m in t mindig, Versényi László a prae- 
ceptor szerepében — megítélésünk szerint -  a  kelleté
nél egy á rn y a la tta l hitelesebben volt félszeg. A leg
nagyobb öröm  azonban az, hogy az elismerés az 
együttesnek szólhat, amire színházaink előadásai, saj
nos, kevesebb alkalm at adnak, m int am ennyit mind
annyian kívánnánk.

Reméljük, sokan fogják szeretni az új Fanni hagyo
mányait. U gyanazért, amiért Rómeó és Jú lia  alakját, 
Lujzát és F erd inándo t szeretik. Nem akarom  elvéteni 
a  mércét: a  fiatal, tiszta és szomorú szerelem költői- 
ségéről beszélek; szereleméről, am ely ledönti az elő
ítéletek korlá tá it, legyőzi és beragyogja m agát a halált. 
Sok színpadi bulvárszenzáció, m arakodó durvaság, 
provinciálisán önm agáért recsegő elektronikus zene, 
d ram atu rg ia i patikamérleg és perverz patológiáért 
való ájuldozás u tán  jólesett a  színpadon látni és hal
lani a  szegény kis Fanni történetét, különösen, mivel 
sem az írónő , sem  a rendező nem  felejtette el, hogy 
az alakokat korunkban és korunkból éleszti újjá, 
költői valóságukat az irónia felhangjaival, az eltávo
lítás eszközeivel hitelesítve.

*

Az Irodalm i Színpad a költészet avatott helye. 
E  színpadfajta az elmúlt húsz év folyamán önálló mű- 
form ává erősödött, felhasznált egy keveset a  munkás
színjátszás hagyományaiból (vagy inkább emlékei
ből) is, előadó-művészetünk m últjából is, de külön
ben m agának terem tett önálló tradíció t. Tömeg- 
kultúránk örvendetes növekedésével a  „kereslet” 
előadó-művészek iránt óriásira nő tt, s bizonyára 
hozzájárult ez is, hogy a friss hagyom ányba a „ru tin” 
elemei a kívánatosnál nagyobb m értékben is beha
toltak. A dolog lényege, gondolom, abban  áll, hogy 
az előadó művész tolmácsol és nem  alakit: ha  őrá em
lékezünk, és nem  az általa elm ondott szövegre, hiba. 
H a személye háttérbe szorítja a  szöveget, ha modora, 
modorossága, hanghasználata emlékezetesebbé válik, 
m int a  tolm ácsolandó szöveg, akkor oda az interpre
táció. A  legnagyobb, állandóan jelenlevő veszélyt a 
,,torokból jö v ő ” pátoszban kell látnunk. H a az elő
adó a saját érvényesülése szám ára kevésnek érzi a 
szöveg a d ta  lehetőségeket, hát megereszti a  hangját

vagy m unkába állítja a szenvedély kifejezésének más 
eszközeit. Ez a veszély olykor-olykor még az ország 
első irodalm i színpadán is kísért. H olott a  költészet 
többnyire lábujjhegyen, tiszta vonásokkal, egyszerű 
bensőséggel szeret megjelenni.

Oratóriumok az Irodalmi Színpadon: a  költészet 
nem választ drám ai formát, csupán felhasználja a 
színpad lehetőségeit is, hogy konkrétabbá, szemléle
tesebbé tegye a mondanivalót. E szem pontból a 
három  „oratórium ” fokozatilag és műfajilag eltér. 
Győré Im re népies balladája, Mese a vándorlegényről, 
szociális líra és mese-epika balladai-drám ai párbe
szédben. Megjelenítéséhez dobogó is elég lenne, ami 
semmit sem von le drámaiságából.

M ezei A ndrás „drám ai oratórium a” , a Messziről 
érkezett virág m ár inkább ad  alkalm at a színpadi 
lehetőségek kihasználására. Jelenben és m últban egy
szerre játszódó cselekményét díszletek, fény és jelm e
zek bontják két síkra, az elbeszélő-kommentátoroké a 
harm adik. K ét évtizede a város nem is figyelt arra, 
hogy m ártírja i születtek, s emlékművüket most más
más érzelmekkel látogatja egykori társuk, aki életben 
m arad t s az élet új virága, az ifjúság. Bátor és igaz 
mű M ezei András oratórium a, de színpadi megjele
nítéséhez kétség fér. Amennyit a látvány hozzáad, 
ugyanannyit el is vesz belőle : a lírai szöveg belső logi
káját, gondolati erejét. Nem a költészet hangulatát, 
de a kifejezés hordozóit, a szavakat, m ondatokat 
elsodorják a  látható képek, egybemossa -  ahelyett 
hogy kiemelné — a színek váltakozása. Mezei nemes 
és időszerű mondanivalója nyugodtabb és közvet
lenebbül a közönséghez szóló tolmácsolásban, véle
ményünk szerint jobban érvényesülne.

G arai G ábor „verses táncjátéka” , a Rapszódia az 
elragadtatásról teljességgel színpadi mű, kitűnő téma, 
modern, lírai feldolgozása látványos, intellektuális, 
általános érdekű. Elmélyült költőiséggel vizsgálja 
m inden művészet legfőbb feladatát. Táncaihoz 
András Béla ír t zenét: a drám ai költemény szinte 
kínálkozik neki vagy más zeneszerzőnek, hogy 
balettot, esetleg lírai operát formáljon belőle. E har
madik „oratórium ” , amelynek tárgya a szobrász 
belső küzdelm e a kifejezésért, a természet szépségé
nek „u tánzásáért” , a valóság szépségének átmentésé
ért a  m űalkotásba, nem fér bele az oratórium  kate
góriájába, sőt nem fér el azon a kis m éretű színpadon 
sem, amelyen most látható. Szendrő Ferenc rendezői 
szemét dicséri, hogy fölfedezte, fantáziáját, hogy 
színpadi form át teremtett hozzá. Műfajilag kérdéses 
benne a  tánc  és az emberi beszéd szoros, egymásnak 
felelgető összekapcsolása, de m int kísérlet a leg
nagyobb mértékben méltó a figyelemre. A költészet 
újszerű megjelenése a színpadon.

Vajda György Mihály
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M IK L Ó S  PÁL

Művészet, történetiség, érték

Tapasztalataim  szerint nem hiábavaló  dolog vitánk kezdetén elmondani azt, hogy nekem 
személy szerint és egy általam jól ism ert, szűkebb szakmai közönség körében ez a pártdoku
m entum  őszinte öröm et okozott.* M égpedig elsősorban nyílt, kutatásra és további m unkára 
ösztönző szellemével, azzal, hogy nem  deklarálta a fogalm at és értelmezését kötelező szabá
lyokban. Ezt ta rtom  egészséges fejlődésünk fő biztosítékának, ebben fejeződik ki a m ai politikai 
vezetés bizalma irán tunk : tulajdonképp ránk bízzák az érdem i m unkát s ennek m inden szakember 
csak örülhet. De ezt mégis szükségesnek tartom  hangsúlyozni. Mégpedig azért, m ert — ameny- 
nyire én meg tudom  ezt állapítani — a dokum entum nak visszhangja egyelőre alig van. Kissé 
furcsának tűnhetik, hogy itt van végre egy igazán vitára  ösztökélő pártdokum entum  s nem  aka- 
ródzik vitázni senkinek. Lehetne az okát ennek a csendnek abban is keresni, hogy az egész rea
lizmus és szocialista realizmus vita annyira elméleti jellegűvé „nem esedett” (s ebben van némi 
érdem ük a filozófusoknak), hogy m a m ár csak szakemberek szűk köre képes szőrszálhasogatá- 
sait követni és m egérteni; lehetnek m ás okok is. Igazi oknak azonban nem ezt érzem. Pontosab
ban: nem az a baj, hogy vitáink elm életi jellegűek, hanem  az, hogy csak elméletiek, s nem tör
ténetiek. Pedig — s ezt egyre többet tapasztalják azok, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkozni 
kívánnak -  a szocialista realizmus történeti kérdéseinek feltárása egyre égetőbb szükséglet.

A szocialista realizm us történeti megközelítésének fontosságát emeli ki a pártdokum entum  
m aga is a feladatokat körvonalazó I I I .  fejezetben. A dokum entum  szellemét teszem m agam évá, 
ha további gondolatokat próbálok megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Nem jelenti ez azt, hogy 
a dokum entum  m inden részletével egyetértek. Egyoldalúságában hibásnak és veszélyesnek tar
tom  például „Az irodalom , a művészet és tömegek kapcsolata” c. alfejezetét. Röviden azért, 
m ert csupán az érthetetlennek tekinthető m űalkotások veszélyét állapítja meg s nem  szól 
arról a veszélyről, am it a közérthetőség hordozhat s -  érthetetlen optimizmussal -  a könnyű 
műfajnak csupán az ízlésnevelésben betöltött szerepéről emlékezik meg, az ízlésrontásban, a 
konzerválásban betö ltö tt szerepéről megfeledkezik. Csak megemlítem, hogy a nyugati kom m u
nista pártok -  pl. a  franciák és az olaszok -  által az egyik legveszélyesebbnek ta rto tt jelenség 
az ún. pseudo-avantgarde, az olcsó, közhellyé laposított avantgarde, illetve annak u tánzata. 
S ilyen nálunk is akad már, egyre nagyobb szerepet játszik az ún. könnyű műfaj „korszerűsí
tésében” ! De, ismétlem, nem ezt ta rtom  most fontosnak, hanem  azt, hogy a dokum entum  pozi
tívum ait kíséreljük meg hasznosítani, s a továbblépés lehetőségeit mérlegelni.

A szocialista realizm us történetét voltaképp alig ismerjük. Az eddigi szakirodalom többnyire 
beérte azzal, hogy elvi jelentőségű deklarációkban fogalm azta meg, több-kevesebb részletes
séggel, hogy m it is kell érteni szocialista realizmuson, melyek ennek a fogalomnak a tartalm i 
és formai követelményei az irodalm i gyakorlatban. A szocialista realizmusnak -  b ár szülőföld
jén  harminc esztendeje használják, s m ár M agyarországon is húsz éve ismert és használt foga
lom  -  csak (a szó szűkebb értelm ében vett) elméleti irodalm a van, történeti irodalm a gyakor
latilag még nincsen. A szocialista realizmus története nem  azonos a szovjet irodalom  történe
tével, s nem azonos a szocialista irodalom  történetével sem -  annál tágabb, emennél szűkebb 
anyagot foglal m agában. Sajnos, eddig nemigen készült használható kísérlet sem ezeknek a 
témáknak az összefoglalására. Pedig a mi irodalom tudom ányunk korszerű elméleti összegezé
seinek alapjául csakis az alapos történeti elemzések szolgálhatnak. Véleményem szerint nem csak 
a viták körül tapasztalható érdektelenségnek, hanem  annak  az elméleti egy helyben topcgás- 
nak is, amely a  szocialista realizm us kérdései körül mutatkozik, fő oka a történeti kutatások 
elhanyagolásában kereshető.

A közelm últban foglalkoztam egy dokum entum anyag összeállításával: végigböngésztem a 
szocialista realizm us értelmezésének különböző változatait a harmincas évektől napjainkig, F ran
ciaországtól K ínáig .** Főképpen a  neves írók, a szocialista realizmus világirodalm i rangú kép-

* A szocialista realizmusról. T ársadalm i Szemle. 1965. 2. sz.
** Az anyag a  Helikon ez évi 2. szám ában fog megjelenni.
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viselői érdekeltek: hogyan értelm ezték ők a fogalm at? Ez az anyag ugyan távolról sem teljes 
(a m agyarok , Lukács Györgyöt is beleértve, hiányoznak belőle), mégis szolgál néhány érdekes 
tanulsággal. Elsőnek azzal, hogy a jeles írók és költők, egy-két kivételtől eltekintve, általában 
óvakodtak s másokat is óvtak attó l, hogy a fogalm at szűkén, receptszerűen értelmezzék. Van 
olyan szocialista realistának általánosan elismert költő, aki még a tém át is messzire kerülte (pl. 
E luard  tud tom m al sosem szólt ró la), van, aki folytonosan kerülgeti s sehogyan sem akarja 
nevén nevezni (ilyen pl. Pausztovszkij, de így tesz többnyire Ehrenburg is). V an  olyan, aki 
nyíltan m egm ondja, hogy ő bizony nem  tudja, mi a szocialista realizmus, s ez nem  más, m int a 
szocialista realizm us egyik legnagyobb írója: Solohov. (Egyik legújabb nyilatkozatában m ár 
finom abban utasítja el m agától, s hárítja  a kritikusokra a szocialista realizmus m egmagya
rázását.) S az tán  az is feltűnő, hogy a  nagy szocialista realista írók igen sokat vesződtek a kritiku
sokkal: G orkij, Ehrenburg, Becher, Solohov sok írásában  és nyilatkozatában találunk  keserű 
vagy gunyoros, feddő vagy rendreutasító  szavakat szocialista realizmust képviselő kritikusok
hoz in tézve (hogy József A ttila ilyen tárgyú írásait, kéziratait ne is említsem!). Legutóbb az 
Élet és Iroda lom  egyik kritikusa furcsállotta erősen, hogy Sánta Ferenc nem  vallja m agát 
szocialista realista írónak, sőt, azt m ondja, hogy nem  is tudja, mi az a szocialista realizmus. 
H olott m indenki egyetért abban, hogy a kitűnő író Húsz óra c. regénye szocialista realista 
mű. (É let és Irodalom , 1965. m árc. 27.) Csak kissé körül kell nézni, s kitűnik, hogy a  szocialista 
realizm us jeles képviselői többnyire ilyen „szégyenlős m arxisták” (ahogy a kritikus elnevezte 
őket). S h a  nem  ilyenek, akkor még furcsább helyzetek adódhatnak: Aragon ugyan azt vallja 
m agáról, hogy szocialista realista, de nyom ban hozzáteszi: ezen ő nem  azt érti, am it á ltalá
ban szoktak „náluk” (azaz Franciaországban), de még csak nem is azt, am it m inden szovjet 
író ért ezen.

H ová akarok  mindezzel kilyukadni? Először is oda, hogy vigyázzunk! Ez itt nem  a Balzac- 
féle „realizm us diadala” dolog! I t t  csupa világnézetileg tudatos íróról és költőről van szó, 
olyanokról, akiknek nem csupán életműve, hanem  pályája, emberi m agatartása és egész tevé
kenysége bizonyítja, hogy a szocializmus hívei. A szocializmust szolgálták és szolgálják teljes 
világnézeti tudatossággal, sőt képzettséggel is. Csak éppen a szocialista realizmusról nem  haj
landók nyilatkozni vagy nem hajlandók arról másokkal egyetértésben nyilatkozni.

S ide akarok  eljutni másodjára: válasszuk külön a szocialista realizmust, m int irodalmi jelen
séget és m in t kritikai eszményt. (Egy évvel ezelőtt m ár felvetettem  ezt a gondolatot ném iképp más 
form ában, de az akkor sajnálatos félreértéseket okozott. Vö. Világirodalmi Figyelő, 1963. 4.) 
A szocialista realizmus történeti vizsgálatához enélkül hozzá sem kezdhetünk. Ilyenform án a 
szocialista realizm us, mint irodalm i jelenség, m agában foglalja m indazokat a m űveket, am e
lyeket m a, több  évtizedes története távlatából a szocialista forradalom  és az új társadalom  épí
tése irodalm i-m űvészi kifejezéseként és eszmei segítőtársaként tarthatunk számon.

Ennek a megkülönböztetésnek a szükségességét nagyon egyszerűen igazolhatom  néhány 
példán. Iszak Babel művei közel két évtizeden át ki voltak rekesztve a szocialista realizm usból 
(tegyük hozzá: még csak nem  is esztétikai okok m iatt, azok fel sem vetődtek!). Igen ám, de 
melyik szocialista realizmusból? C supán az akkori kritikai eszményből! M ert a szocialista realiz
musnak, m in t irodalm i jelenségnek a történetéből nem  lehetett kirekeszteni; m űveit ismerték, s 
volt, ahol szám on is tartották. S ilyen példákat még sorolhatnék. Elég csak a rra  em lékeztetni, 
hogy József A ttila , Derkovits, M ejerhold, Brecht csak napjaink  kritikai eszményében kapnak 
helyet, a  szem élyi kultusz időszakának torzításaitól m egszabadított szocialista realista kriti
kai eszm ényben.

M ost i t t  n em  térek ki arra a következtetésre, am it joggal vonhatunk le ezekből a példákból, 
hogy ti. a k ritikai eszmény története a rra  tan íthat, hogy elsősorban annak korrekciójára kell 
ügyelnünk. Fontosabb az a tanulság, hogy a történeti megközelítésnek m ár az igénye is meg
követeli ezt a megkülönböztetést, az irodalm i jelenség és a kritikai eszmény kettősségének a tu 
dom ásul vételét. (M ár csak azért is, m ert a kritikai eszmény állandó korrekcióját sem végez
hetjük m ásként, m int a történeti ku ta tásra  tám aszkodva.) Ez a kettősség aztán ab b an  is meg
nyilvánul, hogy az irodalmi jelenség és a kritikai eszmény története nem  fog m indig egybeesni.

A szocialista realizmus történetének kidolgozásához feltétlenül szükség van egy periodizá
ciós m unkahipotézisre, s ezt is csak ennek a kettősségnek a jegyében tudom elképzelni. (S itt 
jegyzem m eg: az itt következő gondolatok is szolgálhatnak némi m agyarázattal a rra , hogy nem
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mutatkozik valami lelkes érdeklődés a  szocialista realizmus történetének ku ta tása  irán t; ké
nyelmesebb dolog elvi deklarációkkal beérni, m int némi bátorságot igénylő következtetéseket 
levonni ezekből a csak történetileg értelm ezhető tényekből, amelyek sokszor torkollanak ún. 
kényes kérdésekbe.) A szocialista realizm us történetét egy m unkahipotézisban felvázolva s a 
m űvek és a kritikai eszmény kettősségét szem előtt tartva, azt állapíthatjuk m eg, hogy a szocia
lista realista m űalkotás története egy egészében töretlen fejlődésben igazolódik. A pozitív értékű 
műalkotások sorát a harmincas évek elejéig, a koncepció kialakításáig és megfogalmazásáig 
elsősorban a szovjet irodalomban találjuk . Ezek alkotják az első korszakot: köztük olyan jelen
tős művek vannak, m int Gorkij és Majakovszkij művei, Fagyejev remeke, a  Tizenkilencen, 
Solohov első művei, Babel elbeszélései és még sok más érték. A második periódusban, amely 
kb. két évtizedet tesz ki (1934-től, az első szovjet írókongresszustól számítva), a szocialista rea
lizmus elsősorban a nyugati országokban hozott létre jelentős müveket -  A ragon és Eluard, 
Brecht és Becher, Nezval, József A ttila  és Derkovits életműve ekkor születik m eg; m ajd  a frissen 
felszabadult országokban, a népi dem okráciákban indul roham osan fejlődésnek a szocialista 
realizmus. (Itt bizonyos fokig jogosult máris felvetni egy külön szakasz, a népi demokráciák 
szocialista realizmusa kialakulásának időszaka megkülönböztetését. Ennek a szakasznak az 
értékeiről azonban a kutatások hiányos volta m iatt m a még hipotétikusan sem igen lehet nyi
latkozni.) Végül a  harmadik időszak a személyi kultusz felszámolásának periódusa: az „új 
hullám ok” a szovjet irodalomban és a  népi demokráciák irodalm aiban egyaránt -  Szolzsenyicin 
m ellett a fiatal elbeszélők és költők egész sora tűnik fel, (még szem betűnőbb eredményeket 
találunk a filmművészetben!), m ondhatjuk: a szocialista realizmus újjászületésének korszaka ez.

Nyilvánvaló, hogy ennek a vázlatnak  hipotézisként történő kidolgozása is igényelné, hogy 
az egyes korszakok politikai különbségeit, tematikai, műfaji jellegzetességeit bemutassuk s a 
nemzeti irodalm ak, a nyelvterületek szerinti fejlődés kérdéseit érintsük. M inderre  azonban 
most nincs lehetőség. De még így is alkalmas lehet ez a vázlat arra, hogy a kritikai eszmény, 
hogy úgy m ondjam , ellenpontszerű fejlődését szemléltethesse. A legfontosabb tanulságok egy 
ilyen összevetés alapján: először, a  kritikai eszmény még nem  volt kidolgozva, am ikor -  az első 
időszakban -  megszülettek az első remekművek. Másodszor: a kritikai eszmény megformálása 
u tán  hamarosan kánonná m erevedett, s m int ilyennek vagy nem volt hatása a művekre, vagy 
negatív hatása volt; a második periódus folyamán főképpen olyan alkotások erősítik és igazolják 
a szocialista realizm ust (ti. az irodalm i jelenséget), amelyek a kanonizált kritikai eszménytől 
olyan távol születtek, hogy azt kell m ondanunk: nélküle vagy ellenére születtek meg. A szocialista 
realizmusnak, m in t kritikai eszménynek, m int elméleti és kritikai irodalom nak a története a 
második periódus első, nagyobbik felében jobbára a Szovjetunióra korlátozódik, ennek az idő
szaknak a legnagyobb alkotásai viszont nem ott jönnek létre, hanem  a szovjet határokon kívül. 
(O tt is létezik valamilyen form ában a kritikai eszmény, mégpedig elsősorban m int ars poetica, 

de méretei és hatókörei ennek viszonylag kicsinyek.) H arm adszor: az alkotások és a kritikai 
eszmény viszonylagos harmóniája vagy legalább közeledése az utolsó periódusban, napjainkban 
látszik biztatóan alakulni: mégpedig úgy, hogy a kritikai eszmény vált és válik egyre tisztábbá, 
korszerűbbé, árnyaltabbá és átfogóbb szemléletűvé.

S itt vezetnek á t a történeti megközelítés kérdései az érték, s az értékelés fogalmához. A párt
dokum entum nak az a része, am elyben nevünk említése nélkül is m agunkra ism ertünk néhányan 
a  jelenlevők közül, jogosan veti fel ,,a  stílus-realizmus elmélete” (ezen a félreérthető címen em
líti a dokum entum  koncepciónkat) hiányosságaként, hogy „Ez a koncepció . . . számos ered
ménye mellett -  egyelőre bizonytalanságot m utat az értékkritérium okat illetően.” (Társa
dalmi Szemle, 1965. 2 . 42.) Az im ént vázolt történeti megközelítésből levonható következte
tések olyan gondolatot erősítenek meg bennem, amelynek végleges megfogalmazására egye
lőre még nem  merek vállalkozni. Röviden ezzel a negatívummal sum m ázhatnám : abszolút 
értékkritérium az irodalomban sincsen. Amiként az igazság mindig konkrét, az érték is mindig 
konkrét, a művészetben: csak fejlődésében, mozgásában lehet m egragadni. Az örök, vagy tet
szetősebben hangzó kifejezéssel, törvényjellegű értékkritériumok csak puszta absztrakciók lehet
nek, s ezeknek formális, elvont princípium aival nem  fog sokra menni az, aki megkísérli segít
ségükkel értékelni a műalkotást. A  problém a abban rejlik, hogy hiába m ondom  ki: a műalkotás 
értéke azon múlik, hogy tükrözi-e, s hogyan (hűen-e vajon) a valóságot, m ert a valóságot nem 
tudom egyszerűen összevetni a műalkotással. Az a kevésbé zavaró, hogy a  valóság folytonosan
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válto z ik , mozog, fejlődik. Az igazi nehézséget az okozza, hogy én a müvet nem  a valósággal 
fogom  összevetni, hanem csupán  a  valóságnak bennem  kialakult képével. Amint tehát a művész 
á lta l áb rázo lt valóságképben is benne van a művész szubjektum a, ugyanúgy nem iktatható ki 
a  k ritikus (vagy egyszerű olvasó) , mércéül szolgáló valóság-fogalmából sem a kritikus (olvasó) 
szub jek tum a. S az a valóság-kép, am ely az élő, tevékenykedő, a valóságban részt vevő kritikus 
(o lvasó) fejében kialakult, ép púgy  nem  statikus, m int m aga a valóság sem: ez is folytonosan 
változik , mozog, fejlődik. N égy tényező mozgásának interferenciájáról van tehát szó az értéke
lés képletében: az alkotó szubjek tum a, a valóság, a kritikus (olvasó) szubjektuma együtt s 
egym ásban  mozog (az alkotó is, a  kritikus is része a valóságnak). A negyedik, a műalkotás: 
az t sem  objektív létében ragad ja  m eg a kritikus: arról is csak képe van (s ebben a képben ismét 
benn  v a n  ő maga is). Tehát n em  a  m űvet, csupán annak képét vetem összes, nem  a valósággal, 
csupán  an n ak  képével.

H á la  a  sok vulgarizálásnak, e rrő l sokszor sikerült megfeledkeznünk. Sztálin s tanítványai 
oly g y ak ran  s oly m agabiztosan azonosították a valóságot annak fejükben kialakult képével, 
hogy az  egyes ember csalhatatlanságának tévhitét teljesen általánossá tették. A szocialista rea
lista k ritik a i eszménynek a tö rténetében , sajnos, hosszú ideig uralkodott az az értékelési elmé
let és gyakorlat, amelynek a lap jáu l bizonyos abszolút érvényűvé emelt absztrakt értékkrité
rium ok szolgáltak ugyan, de ezeknek alkalmazásánál k izárták  annak a lehetőségét, hogy a kri
tikusnak  (vagy politikusnak) a valóságról, illetve a m űről alkotott képe szubjektív vagy egye
nesen téves lehetne. Arról, hogy az  ítélkező ítéletében személyes ízlése (a m ű viszonylatában), 
politikai tapasztalatai és előítéletei (a valóság viszonylatában) szerepet játszanak, még szólni 
sem leh e te tt. A valóság az volt, am inek  a kritikus (vagy politikus) ismerte, s ő csalhatatlan volt; 
ha a  m űalko tás nem ezt a valóságot tolmácsolta neki, elítéltetett (s az sem m erült fel, hogy a 
kritikus esetleg rosszul értette a  m űvet: ő itt is csalhatatlan volt).

A zt je le n ti  mindez, hogy le kell m ondanunk a műalkotás értékeléséről? Szó sincs róla. Mindig 
értékelünk: a szerkesztő akkor, am ik o r választásával megjelenéshez segíti a művet, az olvasó 
akkor, am ik o r tetszést nyilvánít valam ilyen  formában, a kereskedelem szakembere, amikor a pél
dányszám ot vagy az új kiadást m egszabja: a kritikus m ár választásával is értékel, amikor vizs
gálat tá rg y áv á  teszi a művet, s m ég inkább  akkor, am ikor összeveti a saját valóságképével, s a poli
tikus is, am ikor kitünteti, ju ta lm azza  a  művet. Ezek azonban  különböző ítéletek, csupa szub
jektív  íté le t. Melyiknek lesz h á t ig aza?  Ha a szubjektív íté le t nem  akar objektívnak feltűnni, 
nem  a k a r  m ásnak látszani, m int am i, akkor nagy bajt m ár nem  okoz: ha explicit szubjektivitás
ról van  szó, akkor az nem je len th e ti a szubjektív vélemény ráerőszakolását másokra. Ebben az 
esetben — a  tévedés lehetősége a szubjektum ban mindig fennáll persze -  optimális körülmények 
között m indegyiknek igaza lehet. Ez az t jelenti, hogy relativ itásba estünk -  hallom  az ellen
vetést. N em , csak ne képzeljük az értékelés objektivitását prim itív  módon: az objektivitás az 
értékelésben csupán a szubjektív ítéletek  végtelen m ozgásában, ellentmondásos fejlődésében 
valósul m eg . Az a divatjamúlt közhely, hogy „az idő m ajd íté l” , tulajdonképp ezt a belátást tar
talm azza. Az értékelés csak a végtelenben  objektív.

Azt je le n ti  ez, hogy állandóan bizonytalanságban kell m aradnunk  gyakorlatilag afelől, hogy 
értékelésünk helyes-e? Sajnos igen, m ondom  azoknak, akik valam i gyors és biztos eljárást kö
vetelnek az  érték  megállapítására: a művészetben ilyen lakm uszpapír nincsen. Aki fél a koc
kázattól, az  ne  ítéljen! De legalább  n e  ítéljen megfellebbezhetetlenül! A műalkotás esztétikai 
értékét -  m in thogy a művészi igazság  is mindig konkrét -  m indig csak konkrétan lehet meg
állapítani. K onkrétan: azaz egy bizonyos konkrét társadalm i szituációban. Egy műalkotás 
értéke m a  m ás, mint tegnap volt, és ta lá n  ismét más lesz holnap. K onkrétan: annyit is jelent, 
hogy csak alapos megismerés, elemzés, összehasonlítás, kipróbálás, kísérletezés folyamán bonta
kozik ki az  érték  konkrét fogalma. M a  kritikusok vitatkoznak egy műről, olvasók olvassák és 
dicsérik v ag y  szidják, kortársak elem zik s majd elemzi az u tókor is: mindegyik értékelésében 
lesz részigazság. A mű abszolút értéke  azonban csak az értékelése végtelen folyam atában bonta
kozik ki. Szám unkra  csak konkrét értéke  létezik: az, hogy m a m it ér nekünk (ebben, ha klasz- 
szikusról v a n  szó, benn van m últja is ) .

Ezt az é rték e t, amely az esztétikai é rték  elvont, s ezért többszörösen összetett, igen nagy be
fogadóképességű fogalmának csak egyik összetevője, ezt a m ai értéket nevezném konkrét 
társadalmi értéknek. Ez azonban nem  azonos azzal az értékkel, am i régi beidegzések alapján

6



valami m egbízható, szilárd (értsd: örök) értékként annyira ismerős és áh íto tt számunkra. 
Ez csupán azt foglalja magában, am i a mi társadalm unk számára, most és itt, pozitívumot 
jelenthet: azt a minőségét, amely az új em ber szellemi, érzelmi arculatának kiformálásában 
pozitív hatást fejthet ki.

Ennek a társadalm i értéknek nem  kell szükségképpen szembekerülnie az általánosnak fel
fogott, tehát csak mozgásában, végtelen dialektikus fejlődésében megvalósuló értékkel. A kri
tikust emberi, politikai és szakmai kvalitásai -  osztályöntudata és politikai tisztánlátása, lelki
ismeretessége és becsületessége, képzettsége és érzékenysége -  képessé tehetik a rra , hogy érték
ítéletével a lehető legjobban megközelítse az objektív értéket. S a kritikusnak, (a szóval itt nem 
csak a hivatásos kritikust, hanem az olvasót, a pedagógust, a politikust stb. is jelölöm ) a művet 
kritikai és értékelési szándékkal megközelítőnek e felé az objektivitás felé kell törekednie, még 
akkor is, ha tud ja , hogy az számára teljesen nem  érhető el.

Az tehát, hogy abszolút értékkritérium  gyakorlatilag nincsen, nem jelenti azt, hogy a műalko
tást nem lehet értékelni s azt sem, hogy nem  lehet megközelítően objektívan értékelni. Csak 
annyit jelent, hogy a kritikusnak (ismét általános értelem ben véve az elnevezést) vállalnia kell a 
felelősséget és a kockázatot. Aki csak sémákban tudja elképzelni az életet és a művészetet, aki 
nem vállalja az önálló értékelés kockázatát és felelősségét, az jobban teszi, ha  eleve lemond a 
kritikáról és az értékelésről.

O SV Ä T H  BÉLA

A z  új magyar dráma két évtizede

Gondunk a szocialista drám a. A szocialista em ber intellektusának és érzelem világának meg
felelő korszerű színház, elképzelhetetlen virágzó szocialista drám airodalom  nélkül. Szocalista 
színházkultúránk alapja csak a szocialista drám a lehet, az az új drám a, mely a  világot s benne 
a maga helyzetét is megváltoztató em ber életérzésének, m agatartásának megfogalmazására 
vállalkozik.

A m agyar szocialista drám a útjának és lehetőségeinek vizsgálatára ösztönöz felszabadulásunk 
huszadik évfordulója is, hiszen elérkeztünk egy olyan m agaslati pontra, ahonnan  lehet és szük
séges számvetést tenni. A m últtal való szembesítésnek azonban csak akkor van  értelme, ha az 
egyúttal szüntelen szembenézés is jelennel és jövővel.

A hagyomány problémája

M inden új művészet egyik alapvető problém ája a megelőző korszakok művészetéhez, a hagyo
mányhoz való viszonya. A viták és a gyakorlati orientációk mindmáig nem  döntötték  el meg
nyugtatóan, hogy a szocialista d rám a milyen hagyom ányokat vállal, szálai milyen eredetre 
vezethetők vissza? A szocialista d rám a első hajtásai ,,a m agyar színpad hírnevét növelő” export
drám ával polem izálva jöttek létre. N em  véletlen, hogy a két világháború között a kommunista 
kritika (a 100 % , K orunk, Valóság cikkeire gondolok) leleplezte a polgári színm űipar veszélyes 
jellegét, m ert elandalító, langyos szentim entalizm usával lefegyverezte a nézőt, s harmóniává 
hazudta a szolgaságot és kizsákmányolást.

A felszabadulás u tán  kultúrpolitikánk és művészeti kritikánk jó  ideig úgy irányíto tta  az ide
ológiai harcot (s e felfogás még m a is hat) — m intha a szocialista művészet és a  szocialista köz
ízlés kialakulásának legfőbb akadálya az avantgarde vagy akár a különböző, az izolációt és a 
felbomlást tükröző modern polgári irányzatok lettek volna. Nem vette figyelembe, hogy a fel- 
szabadulás előtt hazánkban polgári értelem ben sem volt modern közízlés, hiszen egy szürke, 
álharm óniát hazudó, agresszív, reakciós színm űirodalom  határozta meg a közönség ízlését, 
igazi irodalom  s avantgarde helyett nálunk Herczeg, Bókay, M olnár Ferenc, Vaszary és Bús- 
Fekete uralta  a színpadot.
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H orthyék a színpadon is gyanúsnak találtak m inden újítást s a nemzeti tradíciók védelmének 
ürügyén kiutasították a m odern törekvéseket színházainkból. A hagyományok valóban erős ha
tása m ellett, ezzel m agyarázható, hogy a két világháború között a haladó drám a továbbra is 
a naturalizm us keretein belül szólalhatott meg -  és vetélődött el. A naturalista d rám a megkésett 
sajátos m agyar hajtása, a „nép i”  naturalizm us, konzervatív ábrázolásmódja m iatt nem  tud ta  
színházkultúránkat megújítani.

A tizenkilencedik századi hagyom ányokra orientálódó kultúrpolitika és színházszemlélet 
nem  vehette észre, hogy aránylag  milyen gazdag a közvetlen huszadik századi örökség. A m últ 
századi d rám ából is kikerüli azt, am ely eleven híd a 20. századhoz: M adách m űvét, A z ember 
tragédiáját. M echanikusan szem beállítja egymással a két u ta t: K atona Józsefét és M adáchét. 
Egy 1954-es összefoglaló pozitívum ként említi, hogy a felszabadulás utáni drám airodalm unk 
a Bánk bán s nem  a Tragédia ú tján  fejlődött tovább. Pedig a m adáchi tanulságok számbavételé
nek elm ulasztását igencsak megsínylette drám airodalm unk. A küzdő ember eszményét kevés 
drám aíró  m u ta tja  fel olyan tisztán, m int M adách, s a konfliktusok intellektuális, gondolati 
megközelítésének módszerére is kiváló példát találhat a m ai drám aíró a Tragédiá-Ъап.

H uszadik századi irodalm unk még mindig tartogat felfedezésre váró, előadásra méltó műve
ket. Csak most kezdjük meg N ém eth László sok tanulsággal szolgáló dram aturgiájának kriti
kai szám bavételét. О terem ti meg а V II. Gergely-ben a bukva győző hős alakját, azt a törté
nelmi hős-típust, amelyet gyümölcsözően használhat fel a  szocialista történelm i drám a gya
korlata is.

U gyancsak eloszlatásra vár a Rem enyik Zsigmond m unkásságával szemben megnyilvánuló 
bizalm atlanság. A két világháború közötti drám airodalm unk jelentős újítója ő, aki elvetette és 
kigúnyolta a színház polgári naturalista  formáját. A konvencionális színház elleni indulata 
hasonlít a  szocialista avantgarde írói, Brecht, Toller, M ajakovszkij, a cseh W errich, Burian szen
vedélyéhez, mellyel a régi színházat tám adták. A Blöse úrék mindenkinek tartoznak, a Saroküzlet 
és az Akár tetszik, akár nem a kapitalista világ szenvedélyes leleplezése, a polgári társadalm on 
túl tekintő, a  baloldali avantgarde mozgalmakkal kapcsolatot kereső író müve. A kapitalista 
rend érdekeit védő üzletszínházak korszakában nem  kerülhettek  színre drám ái; hiszen alapjá
ban kérdőjelezik meg a polgári világrendet. A felszabadulás u tán  megint csak elm aradt Re
menyik rehabilitációja, m ert dram aturg iája  nem hagyom ányosan realista, hanem  az expresz- 
szionizmus és a  szürrealizmus felfedezéseihez és eredm ényeihez kapcsolódik.

A szocialista drám ának is szélesebb hagyományai vannak , m int ahogy az ötvenes évek iro
dalom története számon tarto tta . A két világháború között született magyar szocialista drám a- 
irodalom nak csak a naturalista  vonalát hangsúlyoztuk, amellyel az emigrációból hazatért 
kom m unista írók, Háy Gyula, Gergely Sándor művei révén találkoztunk. Pedig az em igrációban 
született szocialista drám ák jórészt az avantgarde szellemében fogantak, s az expresszionizmus 
formajegyeit viselik magukon.

Az em igrációban  keletkezett szocialista magyar drám airodalom  m int növény a talajához 
ragaszkodik a  m agyar valósághoz, de szerves része az egyetemes szocialista irodalom nak is. 
A kom m unista írók a H orthy-M agyarország embertelen viszonyait leplezik le, egy konkrét 
történelm i-társadalm i helyzetből m erítik témájukat és konfliktusukat, de a feladat, amelyet 
vállalnak, a nemzetközi kom m unista mozgalom általános célkitűzéseihez kapcsolódik. G ábor 
Andor, H áy  G yula, Barta Sándor, Lékai János, M ácza Ján o s így értelmezik a művészet filozó
fiáját: a színház feladata visszaadni az embernek a tőle elidegenített világot. A zért küzdenek, 
hogy legyen a  világ az emberé. B arta Sándor Cirkusz-kapitalizmusa, Igenje, M ácza János szabad 
ritmusai, Egyfelvonásos-játéka, Lékai János Ember Jánosa ugyanolyan jajkiáltás volt az em berért, 
m int Brecht korszaknyitó Baalja, E rnst Toller Die Wandlungja, Masse-Menschje és Heinkemannja, 
Georg K aiser Nebeneinanderje, Hasenclever Die Menschenje vagy a lengyel Nowacsevszki Háború 
a háborúnak cím ű drám ája s a cseh A dolf Hofmeister Menyasszonya. Ezek a művek szakítanak 
a korabeli d rám a  statikus zsánerképeket egymás mellé állító komponálási módszerével, az im p
resszionizmus passzivitásával, s tú lfű tö tt aktivitással dobják a nézők elé a legszubjektívebben 
kifejezett, filmszerűen egymásra halm ozódó képeket. Ezzel a módszerrel készül a születő szovjet 
drám a is, Majakovszkij Buffómisztériuma s Visnyevszkij A z első lovashadserege. Ez a technika a 
szocialista drám aírók újfajta m ondanivalójának kifejezési form ájaként került a d rám airoda
lomba, innen  vette át a polgári d rám a, s nem fordítva. M ajakovszkij, Visnyevszkij és Pagogyin
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ugyanarra jönnek rá, m int Brecht és az expresszionisták: századunk valósága többé nem adható 
vissza „p rivát” szituációkban és konfliktusokban, s a nagy társadalm i-történelm i változások 
egész folyam atának ábrázolási igényével a drám át szükségszerűen epikus jellegűvé, regény- 
szerűvé alakították.

A m agyar szocialista drám a expresszionista hagyom ányait színházi közvéleményünk még nem 
ismeri. Barta, Lékai, M ácza drám aírói munkásságának irodalom történeti feltárása is csak most 
folyik. Eddig főként Illés László kutatásai nyomán alkothatunk fogalmat tevékenységükről. 
Lékai műve, az Ember János például —bár magán viseli az expresszionizmus gyermekbetegsé
geit, s az aktivisták harcos társadalm i forradalmiságát és az expresszionizmus romantikus „oh 
Mensch” részvétét egyaránt m egtalálhatjuk benne -  mégis érett alkotás. A drám a némi 
csiszolással méltó volna a rra , hogy szocialista színházkultúránk.

A szocialista avantgarde, Barta, Lékai és mások kísérletei bizonyítják, hogy nálunk is meg
volt a szándék a drám a m egújítására. S ha közvetlenül nem  is hatottak az ellenforradalmi 
M agyarország drám airodalm i fejlődésére, M ácza szabad ritmusai, Lékai tömegszínjátékai 
a munkás kultúrm ozgalom ban jelentős hatást keltettek. A m unkásotthonokban rendezett 
előadások -  szavalókórusok, tömegszínjátékok -  az ellen a szürke, szolgai összhang ellen láza
doztak, am elyet a kor hivatalos szórakoztató irodalm a rajzolt a munkásság elé. Ezek a szavaló
kórusok, jelenetek szükségszerűen a diszharmóniában mélyebb összefüggéseket sejtető, a külön
böző avantgardista kísérletek eredményeit felhasználó, haragos indulato t és erőt sugárzó, 
szaggatott, lüktető, d rám aian  töm ör előadásmódban szólaltak meg.

A felszabadulás után ezeknek a hagyományoknak kezdetben akadt is folytatója: az újra meg
nyílt munkásotthonokban és néhány színházi előadásban. Both Béla rövid életű Szabad Szín
háza programszerűen a szocialista avantgarde-törekvéseknek akar színpadot adni. A színház 
1945. május 3-án nyitja meg kapuit Ernst Toller Géprombolókjáxa\, s néhány  héttel később 
bem utatja Brecht Koldusoperáját. A vállalkozásnak nem  volt sikere. A közönség és a színházi 
közvélemény - ,  amely hozzászokott ahhoz, hogy „a művésznő ugyanazt csinálja a színpadon, 
mint a néző odahaza” , s a színpadi idő együtt já rjon  a zsebórájával -  értetlenül fogadta a 
valóságmintázásnak m inden más értelmezését.

A felszabadulás u táni drám airodalm unk első esztendei meglehetősen soványak. M intha 
az irodalom  elfelejtkezett volna a színházról. A különböző irányzatú folyóiratok köré tömörülő 
írók és kritikusok megfogalmazták elképzeléseiket a m agyar irodalom jövendő útjáról, a m ar
xista esztétika megvívja első csatáit a polgári kritika l’a rt pour l’a rt nézeteivel. A színházra 
mindössze Lukács György hivatkozik a Fórumban, kiemelve, hogy a hagyományoknak az új 
közönség megszervezésében óriási szerepük van. Ebből a félm ondatból színházpolitikánk 
egyik alapelvét bonthatjuk ki — egész kultúrpolitikánk egyik fő irányvonalát. A Fórumban 
indított vitában és a Magyarok hasábjain azonos felfogás alakult ki: „Soha sincs nagyobb szükség 
a hagyományokra, m int egy forradalm i korszak idején.”

Az egyetemes drám airodalom  legjobb hagyom ányainak megismertetése az új munkás
közönséggel, mely eddig el volt zárva tőle, v ita thatatlanul helyes, szocialista kultúrpolitikai 
célkitűzés. A Nemzeti Színház a felszabadulás első éveiben ezen a vonalon a ra tta  nagy sikereit.. 
A tízes-húszas évek fordulóján feltűnt új drám ai irányzatok azonban kirekesztődnek a hagyo
mányokból. A helyzetre m i sem jellemzőbb, m inthogy Visnyevszkij Optimista tragédiáját a fel- 
szabadulás után 13, Pagogyin Ariszlokratákját 18, Majakovszkij Poloskáját és Gőzfürdőjét 15, 
illetve 19, Brechtet újból csak 12 évvel játszák színpadjainkon. Az új közönség jórészt a polgári 
világképhez igazodó, az t tükröző és terjesztő drám ai műveken nevelődik, s ízlése, színpadi fel
fogása a polgári színház szemléletéhez kötődik.

Üt a Fáklyalángig

A szocialista színháznak azonban csak egyik oldala az új munkás- és parasztközönség.
A m int napirendre kerül a szocialista színház kérdése, felvetődik az eredeti, a jelenkor tö rté

nelmi valóságának konfliktusait feltáró szocialista drám airodalom  kérdése is.
A fordulat éve, a pro letárd ik tatúra  győzelme u tán  a történelem halla tlan  nagy feladat elé 

állítja az írókat. Új m ondanivalójú irodalm at kell megteremteni, a m agyar nép legnagyobb 
vállalkozását tükröző, azt segítő irodalmat. A nem zet vezető osztályává emelkedett munkás
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osztály történelm i tudatát, szocialista világérzését kell művészileg megfogalmazni, s a feladat 
nagyságát fokozza, hogy az írók többsége -  idősebbek és fiatalok egyaránt -  akkor ismerkedik 
a  m arxizm ussal.

A cél, am elyet a párt kitűz, v ita tha ta tlanu l helyes: a szocializmust építő em ber problémáit, 
gondjait és örömeit bemutató drám airodalom ra van szükség. Révai József Megjegyzések irodal
munk néhány kérdéséhez című ism ert, az 1948-53-as korszak egyik legfontosabb irodalompolitikai 
dokum entum ának  számító cikkében tüzetesen meg is jelöli, hogy mit vár a p á rt az íróktól: 
„Az új m agyar szocialista-realista irodalom  pozitív hőse az ötéves tervet megvalósító dolgozó 
■ember legyen, közéleti m unkájának, érzelmi világának teljes gazdagságában. Csak ilyen iro
dalom  teljesíti nagy feladatát: népünk , ifjúságunk nevelését m unkára, önzetlenségre, hősiességre, 
hazaszeretetre” . Az így felvetett és megfogalmazott igénynek hibája, hogy modelleket állít 
kötelező érvénnyel íróink elé, csak a  tém a felől fogalmazza meg tételeit s nem  tér ki eléggé a 
művészi hogyan kérdésére. Ezért a  feladatot így is lehetett értelmezni: mindegy, hogy milyen 
művészi színvonalon, csak legyen m ai témájú, a szocialista termelést igenlően bem utató  dráma. 
M ándi É v a  Vetését, Hétköznapok hőseit, Földes Mihály Mélyszántását, Fehér K lára  Idézés bűnügy
ben cím ű darab já t, a szocialista, forradalm i átalakulás d rám ai ábrázolásának első kísérleteit 
nem  fogad ja  egyöntetű elismerés. Jogos az öröm, de azoknak a kritikusoknak is igazuk van, 
akik szám on kérik az íróktól a m űvészi igényességet, a színpadi nyelv csiszoltságát, a konfliktus 
mélységét, a  jellemek dialektikus ra jzá t. A problémát Lukács György exponálja először A mar
xista kritika feladatai című cikkében. О  figyelmeztet arra, hogy ,, . . . a pusztán tem atikai kérdés- 
feltevést ne  tévesszük össze a társadalm i tartalom  problém áinak művészi megválaszolásával” .

Sajnos, a  M ándi Éva, Fehér K lá ra  és Földes Mihály d arab ja it ért bírálatokat a türelmetlen 
kultúrpolitika támadásnak fogta fel ,,az  új magyar drám a ellen” , s „Lukács elvtárs helytelen 
jobboldali kultúrpolitikai nézeteinek”  színházi területen való érvényesülését lá tta  benne. Zelk 
Zoltán és m ások Lukácsra tám aszkodva bírálják Fehér K lára  művének sematikus naturaliz
musát, s am ikor Florváth M árton íródiplomaták című cikkében (Szabad Nép, 1949. április 17.) 
velük szem ben Fehér Klára védelm ére kel, ez m ár a Lukács-vita praktikus m ozzanata. H orváth 
M árton k ijelenti, aki a naturalizm us elleni harcot „állítja előtérbe -  egyszerűen az egész új 
irodalom tól fél” , hiszen „a naturalizm us csaknem szükségszerűen átm eneti velejárója az iro
dalom  nagy  demokratikus fordulatának , amikor a legszélesebb közérthetőség az egyik leg
fontosabb követelm ény és az új élet új jelenségeinek ábrázolása szinte kísérlet stádium ban van” .

Ez a  szem lélet évekre visszaveti a  művészeti közízlés fejlődését, s a széles rétegek művészi 
felfogóképességének, ízlésének lebecsülésén alapszik. Az irodalm at pedig az egysíkúságra, sema
tizmusra, egyhangúságra biztatja, ahelyett, hogy a naturalizm us felületi valósága és aprólékos
sága helyett a  valóság mélyebb összefüggéseinek feltárására serkentene.

Az ötvenes évek naturalista d ram aturg iájának  színpadi gyakorlata és Lukács realizmus
centrikus kultúrpolitikai program ja n em  fedik egymást, noha egyik sem tart lépést a modern 
színház törekvéseivel. Lukács és reá  tám aszkodva az igényesebb kritika jogosan bírálja  a for
dulat éve u tá n  szocialista jelszavakkal színpadra került d rám ákat sematikus-naturalisztikus 

jellegzetességeik m iatt. Abban is igaza volt Lukács Györgynek, hogy szemben Révai és H orváth 
M árton türelmetlenségével, a meglevőből fokozatosan akarta a szocialista irodalm at kifejleszteni.

Révai és H o rv á th  bírálják Lukácsot, hogy elmossa a ha tárokat a polgári és a  szocialista 
irodalom között, de közben átveszik a  nézeteit, mind a hagyom ányok m eghatározó szerepét, 
mind realizm us-antirealizm us felfogását, m ind az avantgarde-t s Brechtet illetően. Elutasíta
nak m inden  o lyan  kezdeményezést, am elyet a realizmus-antirealizmus kényelmesen egyszerű 
és könnyen áttekinthető  rendszerére tám aszkodva nem tudnak realizmus felfogásukba bele
gyömöszölni. Lényegében tehát ez a  kultúrpolitikai koncepció sem tudott pozitív, progresszív 
programot ad n i a  szocialista színház és d rám a  számára.

Nehezíti a  dram aturgiai tevékenységet, hogy a politikai vezetés bizalm atlanságot tanúsított 
a  kérdések végiggondolására vállalkozó irodalom m al szemben. A  személyi kultusz légköre a 
konformista d rá m a  kivirágzásának kedvezett, mely a belső építés, a szocializmus nagy ügyeinek 
sem felelt m eg. M egjelent színpadjainkon a  történelmi- s a m unka-idill, amely konfliktus nélküli 
vasárnapi id illé  „szépítette” népünk életét. A forradalmi győzelmekkel telt, de veszélyekkel, 
útvesztésekkel is terhes korszakban teoretikusaink a nyugalmas, derűs stabilitást szorgalmazták 
a művekben, s ezzel kétségtelenül a sem atizm us útját egyengették.
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Révai ismert kritérium ai a szocializmus építésének ábrázolását állítják előtérbe, s lem ondanak 
a  nemzeti önvizsgálatra vállalkozó irodalomról. Pedig adva volt a nagy történelmi pillanat, 
hogy a legfontosabb kollektív műfaj, a drám a művelői megírják a nemzeti önvizsgálat nagy 
drám áját. Történtek is erre kísérletek, s nem véletlen, hogy éppen ebből a szándékból és tém á
ból születtek meg felszabadulás utáni drám airodalm unk első, igazán izgalmas, értékes m ara
dandó alkotásai.

A m agyar társadalom , a m agyar fejlődés és sors általános érvényű drám ai ábrázolására 
Németh László és Déry T ibor tesznek az európai d rám a m odern törekvéseivel lépést tartó 
jelentős kísérleteket.

Ném eth László a nem zet történelmi útvesztéseinek d rám ai problémáit m egragadó müve, 
az 1946-ban írt Széchenyi önmaga és a nemzet felelősségével szembenéző, a csalódással és a csüg- 
gedéssel viaskodó ember nagy vallomása. A Széchenyi a történelem  ellen mondja el a m agyar 
panaszt, azt, hogy a „komolyan vett európai eszmékre az európai történelem jégverése jö tt” , 
s „érvényre hozni az em bert, erre volt itt kevés mindenkinek az élete” , Széchenyinek éppen úgy, 
mint Ném eth más hőseinek, Apáczainak vagy Misztótfalusi Kiss Miklósnak. Kiss M iklós is azok 
közé a történelmi hősök közé tartozik, akik egész életüket a rra  tették fel, hogy az elm aradt 
magyar viszonyok között érvényre hozzák az embert. Az Eklézsiamegkövetés éppen úgy a nagy 
emberi erőfeszítések és a történelm i erők közötti harc drám ája, m int a Széchenyi vagy az Apáczai. 
Németh M adách nagy kezdeményét folytatja drám airodalm unkban: a történelem lehetőségeit 
vallatja, m int a sztregovai költő. A jobbért küzdő em ber és a történelmi erők közötti ellentét 
drám áinak alapkonfliktusa, s hősei éppen úgy küzdenek az emberi érvényesítésért, m int a 
madáchi ember, ha a kozmosztól és a történelemtől csak egy bólintást kapnak is biztatásul. 
Széchenyi, Misztótfalusi Kiss és Apáczai az európai eszmékre igykeznek megfogalmazni 
a m agyar választ, s honi nehézkedéssel sorsukban a m agyarság tragikus elm aradottságát pél
dázzák. Ez az aspektus köti össze Németh drám áinak m ondanivalóját a felszabadulás utáni 
fejlődéssel, amikor -  történelm ünk során talán először -  a nagy emberi vállalkozások és a tény
leges történelmi erők egy irányban munkálkodnak.

Déry T ibor is a nemzeti önvizsgálat szándékával írja meg nagyigényű d rám áját, a Tükört. 
A közelmúltból, a Horthy-korszakból meríti drám ájának konfliktusát. A darab  hőse egy tör
vényszéki bíró, a becsületes szándékú polgár, aki a Horthy-rendszer vad barbarizm usával 
szemben erkölcsi ideáljainak és emberségének megőrzésére az egyetlen lehetőséget a vissza
vonulásban, a passzív ellenállásban látja. Ez a m agatartás a karrierjébe kerül, de megóvja 
attól, hogy a fasiszta gonosztetteket végrehajtó rendszer tevékeny részesévé váljék. Élete és 
családja mégis összeomlik, m ert a döntés, amely elől ő még ki tudott térni, odaáll eléje fia 
sorsában.

Az író a középosztály történelmi felelősségének általános érvényű drám áját alkotja meg. 
A cselekvőképtelen polgár m agatartásában az egész történelm i korszakra érvényes lényeget 
ragad meg: a polgárság passzivitása, a tettre való alkalm atlansága segítette elő a fasizmus teljes 
uralom ra jutását.

A Tükör m ondanivalója szükségszerűen találja m agát szemben a naturalista polgári színpad 
konvencióival. Déry érdekes technikát valósít meg. A darab  története: rádióközvetítés egy polgári 
értelmiségi család otthonából, s ezt hallgatja egy másik polgári család, s a rádióhallgatók rájön
nek, hogy tükröt látnak, amelyben m agukra ismerhetnek. A szerző eszmei szándéka világos: 
a m agyar középosztály tükörbe nézése egy ugyancsak tükörbe néző család m agatartása  révén. 
Az író meg-megállítja a cselekményt, a rádióhallgatók m agyarázzák, megvitatják a  történteket, 
az emberi m agatartásokat értékelik. Ez a módszer alkalm as arra , hogy a közönség értelm i rész
vételét és állásfoglalását, döntését kikényszerítse.

Déry, ha a Tükörben megkezdett u ta t továbbfolytatja, a brechti értelemben m odern, szocia
lista m agyar drám át terem thette volna meg. A Tanú cím ű -  előadatlan -  m űve is ezt a meg
győződést táplálja, az Itthon című darabja azonban félresikerült alkotás.

A nemzeti önvizsgálat sajátos drám áit alkotja meg Illyés Gyula is. Az ozorai példa írója még 
történelmi freskót fest a szabadságharc eseményeit idéző m últ századi rom antikus olajlenyoma
tokra emlékeztetőén. A Fáklyaláng azonban m ár igazi remeklés, még akkor is, ha a formális 
dram aturgia szerint az I. felvonás elnyújtott expozíció, a II . állóképszerű párbeszéd, a III . pedig 
epilógus. Ez a szabálytalan drám a valójában a m odern lélekábrázolás és jellem transzpozíció
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m esterm űve. A Fáklyaláng: az egész nép sorsáért felelősséget érző, a népre apelláló, igazi haza- 
szeretetté szélesedő, a szocializmus felé m utató demokratizmus, patriotizm us drám ája.

Illyés a  forradalm i folytonosság kérdését vizsgálja művében. Néhány kritikus kifogásolja, 
hogy Illyés a  bukás pillanatában ábrázolja Kossuthot, s „m ár a tém aválasztásban, a szabadság- 
harc vereségének ábrázolásában benne rejlik a pesszimizmus veszélye” . Ez a felfogás még ma 
is h a t, ped ig  a történelmi pesszimizmusnak nyom a sincs a Fáklyalángban. Illyés éppen azt 
m uta tja  m eg, hogy a szabadságeszmény hogyan él tovább nemzedékről nem zedékre, hogyan 
száll á t a századvégi agrárszocialista földmunkás mozgalmakra - ,  melyek Kossuth nevével 
vallották m agukat szocialistának. Józsa M ihály teh á t rendkívül fontos dram aturg iai funkciót 
teljesít. Az ő alakja lendíti á t a d rám át a tragikus bukásból a győzelmes jövőbe, Kossuth a vele 
való kapcsolatában emelkedik nem zeti hőssé s válik a bukva győző hős plasztikusan megrajzolt, 
kiváló d rám ai figurájává.

Bukva győző hős Dózsa György is, akinek alakját A nna zárómonológja szinte kozmikus erejű, 
máig érvényes és ható jelentőségűvé, a forradalmi folytonosság jelképévé nagyítja. Dózsa éppen 
úgy későn döbben rá, hogy igazi népforradalm at kellett volna csinálni, m int ahogy Kossuth 
sem idejében  ismerte fel az adottságokat. A m agyar nép 1514-ben s 1848-49-ben is elment a 
nagy lehetőségek mellett. De a történelem jégverése, a bukott forradalm ak ellenére is tovább 
élt, a szabadság eszméje nemzedékről nemzedékre -  ez Illyés történelmi drám áinak  m ondani
valója. A  nagy író a felszabadulás utáni m agyar történelm i fejlődés m agaslatáról szemléli 
a szabadságharcot és Dózsa forradalm át. Ez avatja  műveit a m agyar drám airodalom  
szocialista fejlődésének szerves részeseivé.

A Szeptember és az Ezer év

A dram atu rg ia i kérdések sorát, a tartalom  és form a viszonyának problém áit koncentráltan 
veti fel az új paraszti osztály kialakulásának ábrázolása drám airodalm unkban. Szabó Pál, U rbán 
Ernő és Sarkadi Im re a naturalista szcenikai hagyományokhoz kapcsolódnak, M óricz Zsigmond 
parasztábrázolásának útján já rnak ; Móricz nemes hagyom ányát tisztes, nagy örökségüknek 
tekintik. D e a hagyományokat ők is úgy értelmezik, hogy a példaképeket stílusban, technikában, 
ábrázolási módszerben kell követni. Nem kritikailag, az új feladatok aspektusából nézik a fel
használható hagyományokat, hánem  a hagyományok felől a feladatokat.

Csak későbben ismeri fel irodalm unk, hogy a születő új társadalom ábrázolására, a szocializ
mus ú tjá ra  lépő ember m agatartásának, életérzésének drám ai megfogalmazására a megelőző 
korszakok stílusát, szemléletét nem  lehet szó szerint átvenni. Az új m ondanivaló törvény
szerűen feszült a régi formák között. Komplexebb, o ldo ttabb , több síkú ábrázolás válik szükségessé, 
amely az em berek tudatának, gondolkodásmódjának átalakulását kívánja nyom on kísérni, 
s éppen ezért a  külső aktusok helyett a belső folyam atok m egm utatására törekszik.

Szabó P ál tesz először kísérletet a rra , hogy m egm utassa, milyen belső folyamatok, értelmi 
és érzelmi akciók játszódnak le a kisparcellát elhagyó, a  nagyüzemi ú tra  lépő parasztságban. 
A Nyári zápor ebben a tekintetben a Hajnali tűz e lőfutárának tekinthető, csak Darvas sokkal 
kedvezőbb körülm ények között, helyes parasztpolitikától támogatva írhatja  m eg művét.

Az igazi fordulato t Sarkadi Im re Szeptembere hozza meg. Sarkadi dram aturgiai cikkeiben is 
szembeszáll azzal a dogmatikus követelménnyel, hogy a  régi és az új szervezeti formáit kell 
összeütköztetni, s az előrevivő ú ja t kizárólag a külső cselekvésben lehet és kell ábrázolni.

Sarkadi m egérti, hogy a paraszti osztály történelm i átalakulásának folyam atában az igazi 
drám ai m ozzanatok a parasztok tudatában , érzelem világában játszódnak le. Ezt ragadja meg 
költői érzékkel a  Szeptemberben, ezért vált benne hangot előző műveihez képest, ezért fontos 
(s művészileg kitűnő!) az a tragikus színezetű gondolati, ideológiai konfliktus, am ely az öreg 
Sipos és fia, a  szegényparaszti gyerekből állami gazdasági igazgatóvá lett Pali között kialakul.

„K ard  k a rd  ellen” harc nincs a Szeptemberben, sokkal mélyebb fundam entum a van a konf
liktusnak. K é t világérzés csap össze: a  kisparaszti tu lajdoni, a „csak a m agam éra gondolok” 
szemlélet és a  bezárt paraszti szűk, egyéni világnak h á ta t fordító, a társadalom  nagy közösségé
ben helyet ta lá ló , új, közösségi, szocialista életérzés. Ezeknek a kibékíthetetlen ellentéte feszíti 
tragikussá a konfliktust.

Sarkadi író i tehetsége nem  utolsósorban abban is m egnyilvánul, hogy úgy tud ta  az öreg Sipos
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tragikus m agára m aradását lírai részvéttel m egrajzolni, hogy nem hagy kétséget afelől: a fia, 
Pali oldalán áll. A naturalista drám a kereteit széttörve, kitűnő dram aturgiai időérzékkel ezt 
úgy oldja meg, hogy az öreg Sipos monológja, m in t drám ai epilógus, miközben lezárja a d rá 
m át, a jövőre is utal. Sarkadi ezzel a megoldással a  drám ai epilógusok hagyom ányához kap
csolódik, am elyre a görögöknél és Shakespeare-nél is annyi példát találunk, s am ely a modern 
drám ának kedvelt feloldási módszerévé vált. N álunk M esterházi Lajos használja az Üzenetben 
és A tizenegyedik parancsolatban, Illyés Gyula pedig Dózsa drám ájában.

A kritika a Szeptember körül is összeméri erejét. A naturalista  dram aturgia em lőin nevelkedett 
kritikusok kifogásolják az öreg Sipos m agára m aradását, tragédiáját, a szereplők belső vívó
dását m egm utató, külső cselekmény nélküli jeleneteket összetévesztik az állóképpel. Az oldot
tabb  dram aturgiai eljárásokat sürgető, haladó m arxista kritika azonban felismeri a Szeptember 
erényeit, Sarkadi stílusváltozásának jogosultságát, s további bátor kísérletezésre biztatja az 
írót.

Az 1953-as júniusi párthatározat és a júliusi korm ányprogram  -  m inden ellentmondásossága 
ellenére is -  jobb  feltételeket biztosít a művészeti és irodalm i alkotóm unkának is. Sok 
vita u tán  végre színpadra kerül Németh László Galilei-je. Egészséges fejlődés indul meg 
irodalm unkban, s elsősorban nem az ellenforradalom  előkészítését kell lá tnunk  ebben az 
időszakban, hanem  azoknak a tendenciáknak az érlelődését, melyek irodalm unk m ai fejlődését 
jellemzik.

Az írók bátrabban  és természetesebben törekednek a valóságos problémák, sőt a nehézségek 
ábrázolására, igazi ellentétek megragadására. M in tha  a hétköznapokban is vasárnapozó 
idillikus világ, amely a mesterkélt konfliktusban nyert szélsőséges drám ai form át, eltűnőben 
lenne színpadjainkról. A drám a, mely az irodalm i műfajok közül a legjobban sínylette meg 
a  személyi kultuszt, most m intha nagy lendületre tenne szert.

A politikai és kultúrpolitikai légkör javulásának  je le  a szatíra megjelenése a m agyar szín
padon. Társadalm i szükségletet és széles társadalm i igényt fejez ki: a szatirikus komédiát a 
szocialista társadalom egészséges fejlődését akadályozó hibák és visszahúzó erők közéleti, nyil
vános leleplezésének vágya hívja életre. U rb án  Ernő Uborkafa című szatírája a személyi kultusz 
torz kinövéseit veszi célba: a bürokratizmust, a felduzzasztott állam apparátust, a kiskirályko
dást, a karrierizm ust. Déry T ibor Talpsimogatója m ár a szocialista komédia legjobb lehetőségeit 
villantja fel. A városi bohózatok, diákkomédiák s a comedia dell’arte  hangulatait újítja fel, 
s m otívum ait a rra  használja, hogy az aprólékos jellem zést elkerülve, m agatartásokat, erkölcsi 
felfogásokat állítson pellengérre. Déry azonban  nemcsak m agatartásokat leplez le, hanem 
kiváló dram aturgiai érzékkel mutatja meg a társadalm i indítékokat, a személyi kultusz egész 
légkörét, am ely kedvező hőmérsékletet terem tett az Okos Elemér figurájában m egragadott 
m agatartás elburjánzására.

Ezek az esztendők á lta lában  az írói módszerek gazdagodásának, a jellem rajz elmélyülésének 
évei. Az írók mind határozottabban érdeklődnek hőseik belső fejlődése irán t, m ind több az 
olyan színdarab, melyekben a drámai harc  lényeges elemei a hősök tu d a táb a  tevődnek át. 
A korabeli m agyar társadalom  belső ellentm ondásainak, az emberek tu d a táb an  és érzelem
világában lejátszódó nagy drám a ábrázolására -  Sarkadi Im re a Szeptemberben, K arinthy 
Ferenc az Ezer évben tesz jelentős kísérletet.

Új valóságlátás jellemzi K arinthy Ferenc Ezer év című drám áját is. Az író merészen azokat 
a fehér foltokat viszi színpadra M agyarország térképéről, az immorális területeket, ahová nem 
ju to tt el a szocializmus szava. Az Ezer év írói szándékát, szemléletét illetően Fejes Endre Rozsda- 
temetőbe előképének, elődjének tekinthető: K arin thy t is az az indulat vezette, hogy ráébresszen, 
nem oldottunk még meg m indent, sőt sok vonatkozásban lehetőségeink a la tt dolgozunk.

Ez az időszak m ár a X X . kongresszus előkészítésének ideje, s a szocialista forradalm i fejlődés 
újragondolásának igénye m ár fellelhető az írói gondolkodásban s néha hangot kap a művekben 
is. N álunk 1956. október 23, az ellenforradalom  a korszakhatárt élesebben vonja meg, mint 
máshol, de mintha ez optikai zavart is okozna a szemléletben. Az új korszak nem  az ellen- 
forradalom  leverésével kezdődik, hanem  a X X . kongresszussal. Csak így lehet megérteni iro
dalm unk s ezen belül drám airodalm unk új jelenségeit. A XX. kongresszus az ötvenhat utáni 
tisztulásban kelti igazi hatását, de az az erkölcsi igényesség, mely ekkor jelentkezik, m ár előle- 
geződik az Uborkafában és az Ezer étiben.
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A kétségbeesés drámái

A X X . kongresszus új szemlélete teszi lehetővé, hogy a kom m unista írók, Darvas, M esterházi, 
Dobozy, akik az ellenforradalom drám ai ábrázolására vállalkoznak, ne merüljenek el a katasztrófa 
végzetessé nagyításában, s az ellenforradalmi harcot ne a szektás bosszú visszahúzó indu latával 
mutassák m eg. Az egyedül lehetséges, helyes nézőpontból, a konszolidáció politikai feladatainak 
a szemszögéből ábrázolják októbert, s Darvas is, M esterházi is az egész forradalm i fejlődés 
újragondolásának igényével közelítik meg az ábrázolt tém át.

A X X . kongresszus óta a szocialista országok drám airodalm ában általában m egtaláljuk 
a forradalm i fejlődés újragondolásának szándékát. A folyam atnak vannak olyan m ellékirány
zatai is, m in t a kétségbeesés irodalma, ahogy Eugéniusz Sawrymowicz lengyel irodalom történész 
nevezi ezt az irányzatot (Kritika, 1964. 2.) -  s nálunk is feltűnik ez a tendencia, sajnos, nem  is 
akárm ilyen tehetségű írók műveiben. A hatalom  m egrontja a hatalom ért küzdők erkölcsét, 
a politikai szféra amorális szféra, nincs olyan ügy, am iért érdemes volna az em ber személyiségé
nek au tonóm iájá t feladni -  ezek a kétségek fogalmazódnak meg Illyés Gyula és Sarkadi Im re 
ötvenhat u tá n  írt drám áiban, akik magas művészi színvonalon megkomponált d rám ákban  val
lanak személyes belső önkínzó vívódásaikról.

Illyés G yula a Kegyemben a m odern drám a legjobb eredményeihez nő fel. A Fáklyaláng I I . 
felvonásában alkalm azott technikát fejleszti tovább, a  külső gesztusokat mellőző, dialógusokra 
épülő drámaszerkesztéssel kitűnően fedi fel a szereplők gondolat- és lelkivilágát. A Kegyenc 
a m odern lélekábrázolás és jellemtranszpozíció példam utatóan  kimunkált mesterműve. O lyan 
világos a d rám a  szerkezete, m int egy m atem atikai képlet: a m ű minden részlete, m otívum a fel
tartóz ta thatatlanu l halad a tragikai végkifejlet felé. M axim us és Valentinianus alakja m entes 
minden felesleges sallangtól, sok apró , konkrét viszonylattól, az író csak m agatartásuk áb rá 
zolására koncentrál.

Illyés d rám ája  a  kegyenci rendszerre épülő zsarnoki hatalom  ellen szól, s az a morális tanulság 
ragad meg benne, hogy a személyi d ik tatúráért felelősek vagyunk m indannyian, akik m aga
tartásunkkal lehetővé tettük egy személy kultuszának m érhetetlen elburjánzását.

A Kegyenc teh á t ennyiben Illyés személyes leszámolását jelenti az elmúlt korszak, a személyi 
kultusz idejével. A Kegyenc császárában a hatalom m al visszaélők kritikáját, így kétségtelenül 
a személyi kultusz kritikáját is adja. De nem  lát kiutat. M egtagadja a személyi kultuszt, de 
nem a n épért való szocialista hatalom  oldaláról, hanem  egy elvont humanizmus oldaláról, 
a személyiség és az intellektus autonóm iájának fiktív szemszögéből. A Kegyenc ezért válság-drám a. 
Az író fatalizm ussal ábrázolja M axim usának sorsát: az em ber semmit sem tehet sorsa m egjaví
tására. M axim us tettre képtelen hős. Egy bűvös kör közepében érzi magát, ahonnan nincs 
menekvés. A  hatalom  dehumanizáló nyom ását, alattom os háló ját érzi maga körül. Az irónia 
álarcát ölti m agára , pedig belül önpusztító fájdalommal m élyen szenved.

Ebből a válságból Illyés újabb drám ája, a KvJönc je len t ném i feloldást. A Különc Telekije 
csaknem olyan m agányos ember, m int Maximus. De míg M axim us ironikusan, kétkedve néz 
a világra, Teleki önnön m agatartása fölött m ond ítéletet öngyilkosságával. Nem lehet az em ber 
magányosan nagy, csak a közösséggel erkölcsileg azonosulva. S hisszük, hogy az a nagy belső 
válság, am ely az új drám ákat a nagy költőből előhívta, végleg feloldódik, s egyértelmű, pozitív 
válaszokat kapunk  tőle a nemzet nagy kérdéseire, olyat, m in t a Fáklyalángban. A  Fáklyaláng 
és a Kegyenc színvonalán.

Az ötvenhatos tragédia Sarkadiban is mély nyomokat hagy, intellektuális és morális válságot 
idéz elő, s belőle is a Kegyemhez hasonló, dermesztőén sötét, abszurd drám át sajtol ki. Sarkadi 
lelkében vérezve éli á t ezt a válságot, olyan kegyetlen önmarcangolással, hogy végül is eljut 
végzetes m ozdulatáig. A tragikus ebben az, hogy erre a gesztusra akkor kerül sor, am ikor az 
Oszlopos Simeon m inden-tagadásától eljut a Gyáva és az Elveszett paradicsom m agára ta lá lá 
sáig.

Az Oszlopos Simeon az abszurd drám a első magyarországi hajtása. Sarkadi negatív életérzést 
rajzol meg rendkívül művészi szinten, felhasználva a m odern drám a tanulságait, Csehov, 
Brecht, D ü rren m att és az abszurdok, Beckett és Yonesco eredm ényeit is. A hatásokat azonban 
nem epigon fokon érvényesíti. Az Oszlopos Simeon eredeti d rám a, Sarkadi sajátos hozzájárulása 
a modern d rám a  természetrajzához.
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Az Oszlopos Simeon színhelye ugyan konkrét, Kiss János hodályszerű műterme, de a berende
zéstől „m egszabadított” szoba szimbolikus értelmű színhely, az író a drámai hely elanyag- 
talanításának technikájával dolgozik. A d a rab  hőse ugyan m eghatározott helyen és időben, itt, 
Magyarországon, az ötvenes évek végén döbben rá a világ értelmetlenségére, az em beri kapcso
latok lehetetlenségére, de a drám ában ábrázolt történet bárhol és bárkivel előfordulhat, Kiss 
János műteremlakása éppúgy fiktív színhely, m int Az öreg hölgy látogatásának Güllenje, a Székek 
világítótornya vagy a  Godotra várva országútja.

„A  foglalkozásom az, hogy szabad vagyok” -  mondja Kiss János, a darab m indenben csaló
do tt festő hőse. M egszabadult már m indenfajta kötöttségtől, társadalm i és morális elkötelezett
ségtől, nincs m ár szám ára szükségszerű sem. Szabad a szó abszolút, tehát abszurd értelm ében. 
Szabad annyira, hogy teljesen magára m aradt, még önm agát is megtagadja.

Sarkadi felbontja a hagyományos analitikus drám ai jellem et, a régi értelemben tulajdonságok 
nélküli embert rajzol m eg, hogy annál teljesebben m egm utassa a  felesleges ember negatív  élet
érzését. Kiss Jánosnak egyetlen tulajdonsága van: hiábavalónak tartja  az életet, s ezért bosszút 
akar állni az emberiségen.

M agára m aradt, felesleges ember az Elveszett paradicsom főhőse, Sebők Zoltán is. De m ár 
m egbánta az utat, m elyet eddig tett, m ár kész a katarzisra. Zoltán  azért jön  a szülői házhoz, 
hogy apja nyugalm ából és bölcsességéből erőt merítsen. D e döbbenetes erővel tör fel benne 
a ráismerés, nem tud m it kezdeni apja bölcsességével, am i nem  az övé.

A Sarkadi ábrázolta dilemma a mai d rám a egyik kiélezett problém ája. Különös erővel kap  
hangot ez az új lengyel drám aírói nemzedék, elsősorban Mrozsek, Drozdovszky és Rozewicz 
műveiben. A konfliktus mögött annak a  nemzedéknek a világnézeti és morális válsága húzódik 
meg, amely úgy érzi, hogy a történelem becsapta, s az apák  által ígért Éden nem  hozta meg 
a kívánt üdvöt. Az ap ák  bölcsessége a felnövő, új nem zedékeknek m ár nem elég. M inden  új 
nemzedéknek m agának kell megtalálnia a  maga bölcsességét, a saját korának megfelelő élet- 
szemléletét. Az öreg Sebők m árnem képes meggyőzni és m egváltoztatni a fiát. Erre csak M ira  képes.

M irában a felszabadulás utáni m agyar drám airodalom  legszebb, legköltőibb nőalakját raj
zolja meg Sarkadi, poétikus szépségű igazi drám ai szerepet. M ira  az eszményt, lelkesedést, a bol
dogságot, az Édent je len ti, és jelenthetné Zoltán számára. A  szépséget, s mi több, az élet értel
mét, am it eddig nem  keresett, s a boldogságtól megfosztván m agát, felesleges em berré vált. 
M ira  alakja lendíti á t  a  darabot a harm ónia világába, az író benne a maga boldogságát és. 
mások boldogságát akaró , és ezért küzdeni is tudó szocialista emberideál rendkívül egyénített 
és dram aturgiailag hallatlanul felnagyított, általános érvényű megfogalmazását ad ja . Ezért 
az Elveszett paradicsom a sötét horizont szakadozását, a Szeptember lírájához való visszatalálást 
ígéri, az újbóli visszatalálást a kétségbeesés drám ájától az em berre igent m ondó szocialista 
drám ához.

Sarkadi és Illyés ö tvenhat után úgy vélik, hogy az em beri kapcsolatok összekuszálódtak és az 
elidegenedés állapotában levő embert ábrázolják. Műveik dezilluzionista szemléletben fogantak, 
s színpadukon a dezilluzionális kerül középpontba. A társadalom kritika negativizmussal és 
történelm i pesszimizmussal párosul, m ert a társadalom - és történelemkritikai m ondanivalót 
nem  egy határozottan körvonalazott pozitív életeszmény pozíciójából fogalmazzák m eg.

Pesti emberek. Rozsdatemető. Részeg eső.

A személyi kultusz felszámolásának időszaka a szocialista drám a újjászületésének időszaka 
hazánkban is. A szocialista drám a m egújításának szándéka s a megújulásnak a ténye a forradalm i 
fejlődés újragondolására, a megtett történelm i út intellektuális és morális számbavételére vállal
kozó kommunista írók műveihez fűződik. Illúziókat rom bolnak szét, de a határozott, pozitív 
szocialista életeszmény birtokában, annak  művészi megfogalm azására törekedve, a dezilluzio- 
náltságtól megmenekülnek, sőt ők m aguk is hozzájárulnak megszüntetéséhez.

A Pesti emberek az első m ű irodalm unkban, amely a m egtett történelmi út, a forradalm i fej
lődés újragondolására vállalkozik. Ezt az u tat folytatja D arvas József a Részeg esőben, Fejes 
E ndre a Rozsdatemetőben s ennek a tendenciának sajátos kísérlete Szabó György Játék és igazsága 
és Szakonyi Károly Életem, Z s°ka című drám ája.
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M esterházi a szocialista avantgarde elvágott fonalát veszi fel újra. A színpad és a drám a 
m egújítási igénye, mely a húszas évek szocialista d rám ájá t jellemezte, (s mely 45 u tán  is jelent
kezett) — m ost kap zöld u tat. Természetesen most sem vita nélkül. M esterházi d ram aturgiáját 
a színikritikák jelentős része úgy fogta fel, hogy a modernizmus behatolt a m agyar színpadra. 
N em  ism erte fel, hogy a Pesti emberek form ájában a szocialista dráma belső igénye fogalmazódott 
meg.

M esterházi nem  a polgári drám ától tanu lt elsősorban, hanem Brechttől, Majakovszkijtól 
— s a  p iscatori színpadtól. Felfedezése egyszerűen abból állt, hogy az avan tgarde  néhány vív
m ányát, m in t a montázstechnikát, a filmszerű vágásokat, a múlt és jelen  keverését -  amelyet 
a dogm atikus esztétika a burzsoá dekadencia lom tárába  sorolt -  erőteljes, korszerű szocialista 
m ondanivaló szolgálatában használja fel, hogy m egm utassa azt a belső d rám át, ahogy hősnője, 
M ónika e lju t a szocializmus korának patétikusan szép igenléséig.

M esterházi az első, aki az eddigi felfogás szerint regénybe illő, széles folyam ú cselekményt, 
húsz esztendő történelm ét viszi színpadra. Az író nem  akar mindent elm ondani hőseiről, csak 
ami a legfontosabb. Ezért tudja ezt a roppant anyagot összemarkolni és öntörvényű drám ává 
kom ponálni. Csak a m agatartás erejével bíró, leglényegesebb tulajdonságok m egm utatására 
szorítkozik, amelyek gondolatokat, eszméket, életérzést demonstrálnak. Ez az írói stíluseszmény 
(am elyet D arvas a Részeg «oben, Szakonyi az Életem Zsókában, s különösen Fejes Endre a 

Rozsdatemetőben megvalósít), csak azt akarja elm ondani a szereplőkről, am i a  legszükségesebb, 
am i nélkülözhetetlen. M egvan róla győződve, hogy a néző sem akar részletesebben hallani 
ezekről a dolgokról, tudja, hogy az adott helyzetben a mai közönségnek m it kell gondolnia.

A Részeg eső és a Rozsdatemető túlmennek az ö tvenhat u tán i nagy lendületű kezdeményezéseken, 
s a szocialista irodalom ban kibontakozott legjobb törekvéseket jellegzetes m agyar művekben 
egyesítik.

N em  véletlen, hogy m indkét drám a erőteljesen kapcsolódik a brechti örökséghez. M indkét 
m ű epikus drám a. Az írók tudományosan, szociológiai pontossággal feldolgozott tényanyagot 
hoznak a színpadra, az em beri m agatartás teljességét kutató  történelemírásra törekszenek.

D arvas huszonöt, Fejes pedig több m int negyven esztendő történetét m arkolja össze. Ez csak 
úgy lehetséges, ha nem az életet akarják színpadra v inni — hanem a történelem m el viaskodó 
em berek életének csomópontjait. Ez a módszer alkalm as arra, hogy ugyanakkor egész törté
nelm i fo lyam atokat m utassanak meg: az egész m agyar társadalom utolsó 25-40  esztendejének 
metszetét ad ják  felvillanó drám ai képsorozatban.

Term észetesen, a két m ű dram aturgiai összehasonlítása messzire vezetne. A brechti módszeren 
belül két különböző szemléletről van szó. M indkét m űben az objektív adatszerűség, a törté
nelmi tényszerűség s az epikus tárgyilagosság m ögött lüktető lírai felindultság érezhető, — 
szubjektív, líra i vallomások is ezek a drám ák. De D arvas lélektani, lelkiismereti drám át ír, 
a főhős felzaklatott idegállapota idézi fel az emlékképeket. Egy-egy motívum beind ít egy-egy régi 
emlékképet, s ez az érzelmi átvitel folytán a képzettársítások sorozatát hozza m ozgásba. Fejes
nél a keret: az író és H ábetler János beszélgetése. A képek -  a kereten belül -  időrendben követik 
egymást, a Galilei életé-re emlékeztető technikával. Fejes odavetett színfoltokat, expresszív jellegű 
utalásokat rak  egymás mellé, hogy azután azoknál a pontoknál, melyeket az egész probléma 
m egragadása szempontjából fontosnak tart, m egálljon. Ezeket -  a kifejezendő művészi eszme 
szem pontjából fontos pontokat, csomópontokat reflektorfénybe állítja -  m integy röntgenfel
vételt készít róluk, analizálja - ,  s a többit háttérben hagyja.

Darvas és Fejes írói szemléletében alapvetően közös, hogy az egyéni em ber sorsát egyik sem 
tudja elképzelni a történelm en kívül. M ódszerüknek lényege: az egyéni sors és a történelem 
szüntelen szembesítése. Nagy, tiszteletet parancsoló vállalkozás m indkettejüké, a drám airo
dalom  nagy  korszakaira jellem ző szándék az övék.

Szakonyi drám ája  látszólag szűk körben mozog: egy íróházaspár s egy volt író -bará t válságba 
ju to tt életét ábrázolja. De a fiatal szerző ebben a konfliktusban egy általános érvényű problémát, 
a  felelősségteljes élet szocialista program ját fogalm azza meg. Felelősek vagyunk egymásért, 
az em beri kapcsolatok tisztasága nélkül nem  lehetünk meg. Ennek a pozitív m ondanivalónak 
a  hordozója a  szocialista em berideál szép, költői ihletésű megtestesítője, Zsóka. Az ő darabzáró 
m ondata  foglalja össze a drám a eszméjét. „De m egtenni az u tat tisztán, azt m iért nem  lehet? 
M iért?!” A felkiáltójeles kérdés az író válaszát fogalm azza meg, azt az igényes morális meg
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győződését, hogy az u tat, személyes, egyéni u tunkat s a nagy közösség történelmi ú tját is tisztán 
kell, csak tisztán szabad m egtenni. Szakonyi műve tehát szintén a megtett ú t intellektuális és 
morális számbavétele. A fiatal író nagy művészi telitalálata abban  van, hogy a hétköznapok s az 
egyéni drám a perspektívájából a nagy egész ú tját látja és m utatja  meg.

Egyén, közösség, dráma

Természetesen e fejlődés perspektívái elméletileg nehezen volnának kikutathatók. K orunk 
szövevényes ellentmondásaiból, elvileg, m ind problem atikában, m ind formai megoldásban szá
mos egymástól eltérő, önálló  irányzat bontakozhat ki. A fent jellemzettek mellett újabbak is, 
az életet sajátságos konfliktusokban megragadó egyéb drám atípusok is. E tanulm ány befejezéséül 
csupán egy kérdést szeretnénk még megvilágítani, amely korábban is jelen volt drám airodal
m unkban, az utóbbi esztendők bem utatóinak tanúsága szerint azonban m ind szélesebb teret 
nyer, s ta lán  a jövő egyik fontos irányzata bontakozhat ki belőle.

Az egyén és közösség, az emberi kapcsolatok szétbomlásának és megteremtésének problém a
komplexusára épülő d rám ákra  gondolunk.

A m ai polgári drám airodalom nak esztendők óta központi tém ája az emberi kapcsolatok szét
bomlásának, a m agánynak az „elidegenedés” szemszögéből való ábrázolása. Klasszikusnak 
számító alkotások (Yonesco: Székek, A kopasz énekesnő, Beckett:: Játék, Boldog napok, Tennessee 
Williams: Orpheus alászáll, A  vágy villamosa, Ifjúság édes madara) éppúgy, m int a fiatalok drám ái 
(Harold Pintér: A házmester, Születésnap, Patrick H am ilton: Kötél, John  W hiting: Nincs miért, 

G ünther Gross: A gonosz szakácsok, Tankred Dorst: A kanyar, Billetdoux: Hogy megy a világ, uram? 
és A felhőkön keresztül vezet az út vagy Edw ard Albee Tyne Alice) az elidegenedést m int az em ber 
természetes és leküzdhetetlen állapotát m utatják  meg. Egyes nyugati drám aírók, így Sartre, 
M iller, D ürrenm att m űveit a társkeresés, a normális em beri kapcsolatok teremtésének vágya 
m egrendítő lírával szövi á t. Mégis, az ő hőseik is magányosak, m ert a társadalom ban, amelyben 
élnek, törvényszerű a magányosság.

Elvileg más szemszögből vizsgálják egyén és közösség kapcsolatainak alakulását a szocialista 
társadalom ban a tém át feldolgozó szocialista drám aírók. A szovjet Arbuzov az Irkutzki történet 
cím ű poétikus drám ájában, a lengyel Broskievics A hatalom jelvényeiben, Drozdovszkij a Gyász- 
menet és Kalitka című színművében, a cseh H rubin  az Augusztusi vasárnapban és a Kristályos éjszaká
ban, és Vaclav Havel a Kerti ünnepély című szatírájában egyaránt feltárják azokat az akadályokat, 
amelyek egyén és társadalom  harmonikus kapcsolatát akadályozzák. Egyszersmind azonban 
bizalom tölti el őket, a diszharmóniák feloldhatóságának poézise árad  műveikből, a hum ánum  
összetartó erejéről vallanak.

A m agyar drám aírók e tárgyról szóló drám áit vizsgálva ugyancsak a hum ánum ba vezetett 
bizalom  jelenléte tekinthető általánosan jellemzőnek. Ennek alapján rajzolnak fel íróink eszmé
nyeket, teremtenek pozitív hősöket, s kritizálják — igen sokszor rendkívül élesen, szatirikus jelleggel 
is -  a szocialista emberi kapcsolatok útjában álló közösségellenes megnyilvánulásokat, ferde ösztö
nöket, torz beidegződöttségeket.

Ű jabb drám áiban, az Utazásban és a Nagy családban az emberi kapcsolatok mai alakulását 
vizsgálja Németh László. K arády tanár ú r  katarzisa abból az erkölcsi igényből származik, hogy ez 
az idős em ber nem szeretné elveszíteni régi barátait sem, egyszersmind azonban, belső meggyőző
déséhez illően, szeretne benne élni a szocialista társadalom ban, szeretne erkölcsileg őszinte kap
csolatokat teremteni új barátaival, köztük kom munistákkal is. A közösség-teremtés problém á
já ró l szól a másik drám a, amelyben egy családban az ideális szocialista társadalom  modelljét 
próbálja az író felvázolni. Tulajdonképpen azok a gondolatok térnek itt vissza, m int esszéiben, 
ugyanazokkal az értékekkel és ellentmondásokkal.

Éppen úgy, mint N ém eth  László, több más drám airó is a hum ánus etika igényes, helyenként 
ném ileg elvont szemszögéből vizsgálja a m a emberi kapcsolatait. Illés Endre, H ubay Miklós, 
Szabó M agda, Vészi E n d re  darabjai többnyire a mai értelmiség és a mai fiatalok körében kiala
kult konfliktusokat tá rják  fel. A felelősség etikai kategorikus imperativusa hatja  á t Illés Endre 
d rám áit. így a Rendetlen bűnbánótól (amelyet közösen ír t  Vas Istvánnal) és Az idegent. Az előbbi 
a z t m ondja ki, hogy az emberek, legyenek bár fiatalok, nem gázolhatnak felelőtlenül egymás

2 K ritik a 17



életébe; a  másik arról vall, hogy az az ember, aki nem  tud és nem akar m ásokért felelősséget 
vállalni, m enthetetlenül m agára m arad  és belsőleg is teljesen kiüresedik. Hasonló, értékes erkölcsi 
tanulságokat sugall H ubay Miklós Késdobálása., vagy Vészi Endre Hajnali beszélgetése.

Ezek a drám ák a modern dram aturg ia  számos eredményét felhasználják, Illés például külö
nösen u tó b b i darabjában sikeresen él a brechti „elidegenítő effektus” racionális módszerével. 
Éppen m oralizáló alapállásuk m iatt erős szálakkal kapcsolódnak a polgári d rám a hagyom ányai
hoz is.

D ram aturg ia i szempontból, eszmeileg és művészileg egyaránt értékesek azok a vállalkozások, 
amelyek az egyén és közösség alakulásának problém áját szélesebb történelmi keretben, a társa
dalom átalak ításáért folytatott harcokhoz közvetlenebbül kapcsolva ábrázolják. E szempontból 
tanulságosak Darvas József drám ái, a  Hajnali tűz, amely az „átalakítók” és „átalakulók” konkrét 
társadalm i konfliktusába ágyazza az egyéni boldogság problem atikáját, és a Részeg eső, amely 
az em beri kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozza, azt a történelm i tanulságot, hogy az egyén 
csak társadalm i kapcsolataiban létezhet. A történelemmel szembesíti az egyén sorsát a Rozsda- 
temető is, a  fiatal drámaíró-nemzedékhez tartozó Szabó György Játék és igazság című igényes 
intellektuális síkon mozgatott darab ja  is. Valam ennyi, a szocializmus belső ellentm ondásait fel
táró, az egyén és a közösség konfliktusait kutató mai drám a közül talán a legm arkánsabb ilyen 
jellegű prob lém át Dobozy Im re tá rta  fel a Holnap folytatjukhan.

Dobozy drám ájának valamennyi szereplőit megmozgató, egyetlen súlyos felismerés részesévé 
tevő kérdésfeltevése: lehet-e úgy élni, tartósan és bensőleg kiegyensúlyozottan, a szocializmusban, 
hogy világával csak formálisan, külsőleg azonosulunk. A darab  főhőse, Ágass főmérnök, ezt a  
kérdést önm agában  m ár tisztázta. Őszintén, bensőleg érzi m agát azonosnak a szocializmussal, 
s ezért akarja  feltárni m unkatársai elő tt m últját. így válik az ő belső drám ája, lelkiismereti vívó
dása a több i szereplő, a kommunista Barla ezredes, Cserepes igazgató és a szocializmusban fölnőtt 
fiatalság vizsgájává. A szembesítés során kiderül, hogy Cserepes, a szocialista hatalom  meg
bízottja egyáltalán  nem érti, hogy a  szocializmus az em berért van, ez a rendszer igazi értelme. 
Azonosulása tehá t a renddel, am elyet képvisel, csak formális -  ezért bukik meg társai s önm aga 
előtt is. És a többiek is vizsgáznak, a drám ai összeütközés során tanulnak meg m élyebben, értel
mesebben bízni az emberben.

E konfliktusok feltárása, meggyőződésünk, a szocialista drám a fontos feladata, bizonyos, hogy 
a jövő d rám ájának  még sokáig az egyén és közösség szocialista társadalom ba való viszonyának 
alakulása lesz egyik legfontosabb tém a-forrása. Azok a hullám zó teljesítmények, amelyek épp e 
tém akörben tapasztalhatók, azt is bizonyítják, hogy e kérdések drám ai m egragadása rendkívül 
nehéz feladat. Bizonyos, hogy egy új dram aturgiának kell születnie ahhoz, hogy e problém ák 
szüntelen m agas színvonalú művészi kifejezést nyerhessenek. E téren sokat segíthet a m últ tapasz
talatainak, a  szocialista dram aturgia hagyom ányainak a még teljesebb feltárása, tudatosítása. 
Az igazi m egoldást azonban csak a m a valóságának, a maga realitásában való egyre mélyebb 
megismerése adhatja, az érzelmi azonosságnak és a filozófiai igényességnek egy a mostaninál 
még m agasabb színvonala, amely nélkül soha, sehol igazi, korszakot alkotó drám airodalom  nem 
jö tt még létre.

A dráma és a színpad nívóját nem az irodalom adhatja meg, hanem a filozófia. A z a kérdés, hogy a drámairó 
milyen világnézetből látja a dolgokat. Ibsen ezért keltett minden országban forradalmat, nem pedig az irodalmi 
szépségeivel. Mert ebben a tekintetben bármely elsőrangú lírikus jóval különb nála. Bemard Shaw sem a művé
szi formáival vagy irodalmi kvalitásaival kelt akkora lelkesedést vagy utálatot, hanem azzal, hogy határo
zott, félreértést nem tűrő, magasrendű szempontból nézi az embert, s erre építi fö l darabjait.

HEVESI SÁNDOR
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H U S Z Á R  TIB O R

A z  erkölcsi értékről *

Az erkölcsi tudat mint értékhordozó

A marxista etikai kutatás az elmúlt évtizedben biztató fejlődésnek indult. E  fejlődés eredmé
nyeként árnyaltabban fogalmazódnak az erkölcs lényegi jegyei: az erkölcsi viszony jellege, a 
norm a és a valóság bonyolult dialektikája, az erkölcsi fejlődés m egszakítottságát és folytonos
ságát bizonyító tények. Kevesebb szó esik a marxista irodalom ban az erkölcs értékjellegéről.

Az erkölcs fogalomkörének sokoldalú kim unkálása azonban megköveteli az erkölcsnek mint 
értékhordozónak átfogó igényű jellemzését. K utatóm unkánk során tisztáznunk kell: milyen 
értékek öltenek testet az erkölcsi tudat különböző alakjaiban? Kimerül-e az erkölcsi érték a tár
sadalm i hasznosságban? Beszélhetünk-e értékről, s ha igen, milyen értelem ben?

A különböző idealista etikai áram latok az értéket önálló, a társadalm i valóságtól független 
„lényegként” kezelik. Az érték-etika hívei K an t követőinek vallják m agukat.1 S valóban: 
erkölcstanukban középponti helyet foglal el az a kanti gondolat, amely szerint az erkölcstan 
„annak  a törvényeit adja elő, aminek történnie kell, még akkor is, ha m in d já rt nem  történik 
meg soha” . Az érték-etika a nem létező, de érvényes lényegek világát k u ta tja . Ezek a „nem 
létező” , de „érvényes” lényegek az értékek örök és változatlan világában lelhetők fel. Ilyen 
értékként jellemzik az igazság, a szépség, a becsület fogalmát. M inden érték — vallják -  a tudat 
szám ára valami végsőt jelent, ezért nem  is definiálható. Az értékek sajátos „értékélmény” 
form ájában hatolnak be tudatunkba: ha  az em ber értékes, csak azért van, m ert értékek jelennek 
meg benne, amiket megérez, m agába fogad és megvalósít. Az erkölcsi kellés az ember által 
„m egérzett” , „á té lt” értékélményből következik: m inden értékfelismerésből egy megfelelő, 
egyedül helyes viselkedés kötelessége folyik.

Az érték-etika élesen elhatárolja a  természettörvény és az erkölcsi törvény fogalm át. A ter
mészettörvény azt tükrözi, ami létező, am i realitás. Az erkölcsi törvény ezzel szemben parancs, 
imperativus: az erkölcsi törvény azt fogalmazza meg, „m i legyen” . Mivel indokolják álláspontju
kat az érték-etika hívei? Érvanyaguk az új-kantiánus filozófia alaptételeire épül. A termé
szet nem  ismer mást -  vallják - ,  m in t olyan létező jelenségeket, amelyek nincsenek alanyra 
vonatkoztatva és éppen ebből fakadóan létezésükben értékmentesek. Az erkölcs ezzel szemben 
m indig egy m eghatározott Én-nel kerül vonatkozásba: az ember cselekedete lehet értékes és 
lehet értéktelen. A természetben jelenség jelenséggel, az erkölcsiségben az em beri akarat az 
értékkel lép viszonyba. Az erkölcsi törvények követelmény jellege éppen ebből fakad: az alanyra 
való vonatkozás kölcsönöz az erkölcsi törvénynek követelmény jelleget. Az erkölcs tehát eszmény, 
megvalósítandó m agatartás.

Az új-kantiánusok elutasítanak m inden olyan megoldási kísérletet, amely a no rm a és a valóság 
eleven kapcsolatára s kölcsönhatására u tal. Az erkölcsi értékek sajátosságait lem érve két vonat
kozásban is „elszakítják” az erkölcsöt a valóságtól: tagadják, hogy az erkölcsi érték forrása a 
valóság, hogy tehát az erkölcsi követelmény m aga is a valóságból következik, annak része, 
összetevője. Másrészt teljesen mellőzik az erkölcsi értékek realizálódási folyam atának vizsgála
tá t: az erkölcsi értékek szférája szám ukra csak a „tiszta norm a” szférája. Az erkölcs nem azért 
érvényes, m ert hat. A nem  „érvényes” , a „m egvalósíthatatlan” erkölcsi érték is érték. Az esz
ményi azért eszményi, m ert nem valóság, m ert tú lm utat a valóságon, m ert lényegében meg
valósíthatatlan. A „tiszta értékek” és a valóság a neo-kantiánusok szerint két világ és ezért fel 
sem merül a kérdés, hogy hogyan m ódosítja a valóság az „értéket” , hogy m i realizálódik és 
m iért a „tiszta követelményekből” , vagyis röviden: hogy milyen a társadalom  erkölcse a 
valóságban.

Az erkölcs ily m ódon az új-kantiánusok szerint nem  az emberek közötti valóságos viszonyok 
és kapcsolatok tükröződése, nem az em ber társadalm i-történeti tevékenységének egy mozzanata, 
hanem  örök és változatlan értéken nyugvó követelményeknek a rendszere.

* Fejezet a szerzőnek a Kossuth Könyvkiadó gondozásában megjelenő „Erkölcs és társadalom ” című 
könyvéből.
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A m arx ista  etika joggal b írá lta  az  ún. érték-etika kiindulópontjait, az idealista gondolat
rendszerét. Korántsem tekinthető azonban  indokoltnak m agának  az értékkategóriának pejora
tív kezelése. Az erkölcs sokoldalú kom plex elemzése nem  realizálható az érték fogalom mellő
zésével.2

Az érték  valóban sajátos képződm ény. Nem a tárgyaktól és em beri cselekedetektől független 
„létező” , nem  „eredendően a d o tt” , természeti tulajdonság. Az érték mindig társadalm i relációt 
fejez ki: a  társadalmi érdekek szükségletek prizmáján tük rözted  m eghatározott tárgyak, csele
kedetek, gondolatok jellemzőit, tulajdonságait.

Az értékek különböző típusait ism erjük. Vannak ökonóm iai és vannak szellemi: kulturális, 
politikai, jogi, esztétikai értékek. Az érték ezen sokrétűsége még egyszerű tárgyak példáján 
is érzékelhető. A serleg ivás céljára használható: eszköze egy em beri szükséglet kielégítésének. 
Ebben a  relációban a serleg használa ti értékkel bíró tárgyként jellemezhető. A serleg emberi 
m unka produktum a, tárgyát képezheti az ember cseretevékenységének. Ezen minőségében a 
serlegre úgy  tekinthetünk, m in t csereérték hordozójára, m in t az előállításhoz társadalm ilag 
szükséges m unkaidő megtestesülésére, tehát gazdasági érték hordozójára. A serleg ugyanakkor 
lehet kiem elkedő szépségű ötvösm unka. E relációban, -  m ivel az em ber esztétikai szükségleteinek 
kielégítését szolgálja: esztétikai értékek hordozója. A serleg — ha a bizánci császárság időszaká
ból való — jellegzetesen kifejezheti egy adott kor atm oszféráját. E tulajdonságából fakadó, 
hogy kulturális-történelm i értéket képviselhet stb.

Az ökonóm iai érték fogalm át a m arxizm us már sokoldalúan kidolgozta. M arx a Tőké-ben 
ragyogó elemzésben bontja ki a használati érték, csereérték, gazdasági érték bonyolult dialekti
káját. A  szellemi értékek -  s így az erkölcsi értékek -  problém ája m ár sokkal kevésbé kiérlelt 
a m arxista irodalomban. Egyes m arxista szerzők a szellemi érték fogalmának használatát m ár 
önm agában  az idealizmusnak te tt engedményként in terpretálják . A gazdasági érték objektivi
tása — vallo tták  -  a jelenség term észetéből fakad. A szellemi értékek objektivitásának elismerése 
azonban óhatatlanul az objektív idealizm us, az újkantiánus értékkritika utcájába vezet. A szub
jektív értékfogalom pedig fából vaskarika: az érték feltétele társadalm i általánossága. Ilyen érve
lésre tám aszkodva ezen szerzők lényegében kiiktatták a m arxizm us problémaköréből a szelle
mi s ezek sorában az erkölcsi értékek problematikáját. Az utolsó évtizedekben e nézetek vissza
szorultak a  széles körű nemzetközi kutatóm unka indult, am ely  a szellemi értékek materialista 
értelm ezésére és rendszerezésére irányul.

A szellem i értékek más típusainak  elemzésétől eltekintünk, figyelmünket az erkölcsi érték 
fogalm ára összpontosítjuk. Az erkölcsi érték forrása is az emberi tapasztalás. A társa
dalm i együttélés gyakorlatában bizonyos cselekedetek társadalm i hasznossága, más cselekede
tek társadalm i károssága felism erhetővé vált. A közösségek ezen cselekedeteiket egymástól elha
tárolták, tartalm ukat egymással szembeállították. A hasznos cselekedeteket ,,jó” -nak, a káros 
cselekedeteket ,,rossz”-nak m inősítették. A sokoldalúbbá váló társadalm i kapcsolatok és az 
emberi megismerés eredményei azo n b an  érzékelhetővé tették, hogy a cselekedetek „belső tarta l
m a” -  célja, szándéka -  s tényleges konzekvenciái korántsem  m indig esnek egybe. Ezért foko
zatosan kialakult a megkülönböztetés: a cselekvés szándéka és tényleges eredménye között. 
Ennek megfelelően a káros és hasznos, a  jó  és rossz fogalm át is differenciáltan használták. Szük
ségessé v á lt egy olyan terminológiai megjelölés, amely azon cselekvésekre alkalmazható, amelyek 
esetében a pozitív eredmény a cselekvés pozitív belső m otivációjával társul. így vált fokozatosan 
praxissá a  „ jó ” és az „erkölcsi jó ” megkülönböztetése. M ost m ár nem  egyszerűen a cselekmény 
káros vagy  hasznos volta, de a cselekvés indítékai is értékelés tárgyát képezték. Ez az emberiség 
erkölcsi fejlődése szempontjából önm agában  hasznos megkülönböztetés különböző idealista 
misztifikációk számára is teret n y ito tt: így jöttek létre a különböző szándék-etikák, amelyek csak 
a cselekvés „ tisz ta” motívumaival szám oltak s figyelmen kívül hagyták  a következményeket, s így 
vált az „erkölcsi jó ” önálló lényeggé, tértől és időtől független mércéjévé az emberi cselekvésnek.

Elem zésünkben most elvonatkoztatunk ezektől a torzításoktól, s az erkölcsi megismerésnek 
azt a sokszor latens formában jelen tkező  pozitív vonulatát követjük, amely az erkölcsi érték 
m odern m aterialista értelmezéséhez elvezet bennünket. Az erkölcsi jó  megkülönböztetése, a 
belső indítékok motiváló szerepének felismerése érzékelhetővé tette , hogy bizonyos emberi tulaj
donságok, nézetek, érzelmek ism étlődő szituációk esetében erkölcsi értelemben pozitív, más 
tulajdonságok negatív cselekedetre ösztönöznek. Nyilvánvalóvá vált, hogy a társadalm i együtt
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élés szempontjából egyes emberi tulajdonságok értékesek, mások értéktelenek. U gyanakkor fel
ism erhetővé vált az az összefüggés is, hogy e tulajdonságok m eghatározott társadalm i eszmények 
és követelmények tükröződései az individuum  tudatában . Az eszmények és követelmények ily 
m ódon nem  egyszerűen normatívak, hanem  az emberi m agatartásban testet öltö tt m eghatáro
zott értékek: a társadalom  vagy egy m eghatározott osztály szempontjából értékes cselekedet 
forrásai. K ialakult annak tudata, hogy az erkölcsileg pozitív cselekedetek értékek ,,úgy objektív, 
m int szubjektív megnyilvánulásainkban: úgy is m int a cselekvés formái és úgy is, m int motívu
mok, amelyek a cselekvéshez vezetnek, úgy is m int jó  ügy és úgy is m int jó  érzés vagy jó  gondo
la t.”

A különböző pozitív cselekedetekre ösztönző erkölcsi tulajdonságok -  hűség, áldozatkészség, 
becsületesség stb. -  fogalmilag is önállósultak. Vállalásuk az adott közösségben méltánylást, 
elismerést váltott ki. E  folyamat következményeképpen az erkölcsi értékek realizálása mind 
társadalm ilag, mind az egyén érzületi v ilágában szükségessé vált. A társadalom  humanizációs 
folyam atában így vált az erkölcsös cselekedet szükségletté; ily módon alakult ki a hum anizált 
szükséglet egy sajátos alakja: az erkölcsi szükséglet.

Az osztálytársadalm akban e folyamat súlyos ellentmondásoktól terhelt. A különböző társa
dalm i csoportok és osztályok szempontjából más és más tulajdonságok és tettek értékesek: az 
erkölcsi szférát feloldhatatlan ellentmondások szövik át. Az értékek tehát nem  az egyes erkölcsi 
rendszerektől függetlenül funkcionálnak: ellenkezőleg, evolúciójuk e rendszereken belül valósul 
meg. Fejlődésüket a folytonosság és a megszakítottság sajátos dialektikája jellem zi, amelyek 
elemzésére még visszatérünk.

Az erkölcsi érték fogalmi m eghatározásánál elvonatkoztatunk a történelmileg változó aktuális 
tartalm aktól, s azt kutatjuk: mi a közös a szüntelenül megújuló erkölcsi értékrendekben? 
H ogyan határozhatjuk meg az erkölcsi érték fogalmát? Az erkölcsi érték fogalomkörébe sorol
juk  m indazon elveket, követelményeket, norm ákat, erkölcsi tulajdonságokat, amelyek az 
ado tt társadalom  vagy az adott közösség szem pontjából értékes cselekedetre ösztönöznek, amelyek 
erkölcsi szükségletet elégítenek ki, s am elyek ugyanakkor maguk is formálói és mélyítői a már 
kialakult erkölcsi szükségleteknek. Az erkölcsi értékek egyidejűleg a megismerés eredményei és 
a cselekvés regulátorai: m eghatározott realitásokat tükröznek vissza, társadalm ilag értékes is
m ereteket foglalnak m agukba, s ugyanakkor irányítják is az ember cselekedeteit, tehát gyakor
lati jellegűek.

M ilyen értelemben tekinthetjük az erkölcsi értékeket objektívnek, milyen vonatkozásban 
beszélhetünk az erkölcsi jó  objektivitásáról?

Válaszolva e kérdésre, induljunk ki ta lán  G. E. M oore gondolatából. ,,M ikor azt állítom 
-  írja - ,  hogy az adott tárgy értéke vagy értékességének foka teljes m értékben magának az adott 
tárgynak belső természetétől függ, akkor egyidejűleg két m ozzanatra kívánok utaln i. Egyrészt arra 
gondolok, hogy nem lehetséges az, hogy egy és ugyanazon dolog m eghatározott időben és feltételek 
között rendelkezzen m eghatározott értékkel, és ne rendelkezzen más időben; és ugyanakkor arra is 
gondolok, hogy ha egy tárgy egy m eghatározott időben és m eghatározott feltételek között nem 
rendelkezik m eghatározott értékkel, nem  tehet szert ezen értékre később sem, más időben és más 
feltételek között.”

Az érték objektivitása e felfogás szerint a megismerő és értékelő tudattó l függetlenül árad 
m agából a tárgyból. N em  egy m eghatározott reláció kölcsönöz tehát az értéknek objektivitást, 
hanem  az a tárgy belső természetéből sui generis következik. Az erkölcsi jó  példájára  kivetítve 
M oore gondolatm enetét, ez azt jelenti: az erkölcsi jó  abszolút lényeg, am i független a történe
lem től és a reális érdekektől, az adott cselekedet társadalm i hasznosságától, társadalm i érde
kektől.

M i az erkölcsi objektivitásról nem ilyen értelem ben beszélünk. Ellenkezőleg: gondolati ki
indulópontunkat az képezi, hogy az erkölcsi érték csak m eghatározott relációkban létezik: egy 
elv, eszmény, tulajdonság vagy cselekedet nem  önm agában értékes, hanem  m eghatározott vonat
kozásokban válik értékessé vagy értéktelenné. Abból indulunk ki, hogy ugyanaz a jelenség, 
am ely m eghatározott időben és szituációban erkölcsileg jó , más körülmények között negatívvá 
válik.

Az erkölcsi érték objektivitása nem  a  tárgyak tulajdonságainak objektivitásával rokon. 
Az erkölcsi értékek objektivitása ideológiai objektivitás: az erkölcsi értéknek a bennük tükröződő;
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az  álta luk  képviselt és kifejezett társadalmi érdekek kölcsönöznek objektivitást. Az erkölcsi 
értékek nem  léteznek a megismerő emberi tudattó l függetlenül. Objektivitásuk fel
ism erését és bizonyítását éppen az nehezíti, hogy a társadalm i kapcsolatokat, em beri 
m agatartásokat -  érdekeit és szükségleteit érvényesítve -  az em ber „ruházza fel” erkölcsi 
értékjelzőkkel.

Az erkölcsi megismerés nehézsége e vonatkozásban legalábbis kettős. A nehézségek egyidejű
leg a problém a két síkját is jelzik : az ideálok, elvek, követelmények objektív értékességének és a 
cselekedet objektív erkölcsi értékének síkját. A két sík természetesen összefügg, á thatja  egymást, 
problem atikájuk -  különböző sajátosságaikból adódóan -  mégsem azonosítható.

Am i az első vonatkozást illeti: bonyolult és rendkívül összetett folyamat a valóságos társadalm i 
osztály-, csoportérdekek felismerése. Az általános ta rta lm akat az áruterm elő társadalm akban 
különböző látszatok fedik fel, az elidegenítő mechanizmusok az erkölcsi szférában is a hamis 
tudati alakzatok egész sorát hozták  létre. Sokan az általánost azonosítják a többség által képvi
selt véleménnyel. Az adott p illan a tb an  a többség által képviselt vélemény azonban korántsem 
m inden  esetben azonos az általános érvényű véleménnyel. M int Hegel írja: „M ind  a megis
merés, m ind  a gyakorlati m agatartásunk  szempontjából a legnagyobb fontosságú, hogy a pusz
tán  közöst ne tévesszük össze az igazában általánossal, az egyetemessel.” Ezen bonyolító ténye
zők rendkívül szövevényessé teszik az objektív erkölcsi értékek adekvát felismerését, de nem  
változtatnak  azon a tényen, hogy a társadalom, m eghatározott társadalm i osztályok praxisában, 
éppen a  praxis eredményeként határozottan  és körvonalazhatóan rajzolódnak ki és ideologikusán 
rögzítődnek az általános -  osztály-, csoportérdekeket kifejező erkölcsi értékek. E kialakult 
értékek a cselekvő individuum m al szemben m ár m in t objektív tényezők állnak szemben: 
objektív tartalm at kölcsönöznek a szubjektum cselekvésének.

A kérdés másik síkja: a cselekedet objektív erkölcsi értékének problém ája. E relációban még 
vázlatos megközelítés esetén is két problémával találjuk m agunkat szemben. Az elsőt röviden 
jeleztük: a cselekvésnek „ö n m ag áb an ” nincs erkölcsi tarta lm a. A cselekedet tehát az emberek 
által megfogalmazott követelmények és ítéletek, a m ár kialakult erkölcsi szükségletekhez való 
viszonyuk minősítik. Ebből az is következik, hogy m eghatározott cselekedet különböző érté- 
rendeket képviselő eszmények és követelmények nézőpontjából különböző értékűnek minősül
nek. A  sztrájktörőt a polgári közvélemény mint „az anarch ia  ellenzőjét” , a „m unkaadó iránti 
hűség megtestesítőjét” stb. erkölcsileg is pozitívan értékelheti, míg a munkások ugyanazon 
cselekedetet saját erkölcsi értékrendjük szempontjából árulásnak, becstelenségnek ítélik. A hűség 
erkölcsi értéke -  tértől és időtől függetlenül -  nem a hűség „izolált” belső tartalm aiból „árad  
szét” : a  forradalm i munkásmozgalomhoz való hűség árulás a m unkaadó szemében és fordítva. 
E vonatkozásban a problém a az értékrendek ellentmondásosságából fakad. Azonban egy m ár 
ado tt és elfogadott értékrend alkalm azása m eghatározott cselekedetekre sem ellentm ondás
mentes. A  nehézség itt m indenekelőtt abból adódik, hogy a  követelmények egyértelműségével 
szem ben m eghatározott szituációk a cselekvés pillanatában m indig számos, előre nehezen kiszá
m ítható  színező tényezőt tarta lm aznak . Mégis: a cselekvés folyam ata minden bonyolító tényező 
és á tté te l ellenére az erkölcsi értékek objektivációjának folyam atává válik: az értékek azért érté
kek, m ert a társadalom -  osztály, csoport -  szempontjából értékes, erkölcsi szükségletet kielégítő 
cselekedetekben realizálódnak. Az erkölcsi jó  a megfelelő cselekedetekben nem egyszerűen külső 
kifejezést nyer, hanem objektiválódik, megvalósul.

Ily  m ódon az erkölcsi értékek objektivitásáról hárm as értelem ben beszélhetünk. M indenek
előtt: az erkölcsi értékek objektívek, mert objektív értékeket tükröznek vissza, fejeznek ki. 
M ásodszor: objektív jellegüket az magyarázza, hogy a társadalm i tudat alakzataként jelennek 
meg, s ily módon a szubjektum ok cselekvésének ta rta lm at adnak. Harmadszor: az értékeket 
azért tekinthetjük objektívnek, m ert az emberi cselekvés folyam atában szüntelenül objektivá- 
lódnak. A dialektikus kölcsönhatás természetesen e szférában is dinam ikusan érvényesül. Az érté
kek realizálódását a cselekvés folyam atában az m agyarázza, hogy valóságos társadalm i érde
keket, szükségleteket tükröznek; az elvekben, eszményekben, követelményekben megfogalma
zódó értékek a gyakorlatot általánosítják, a gyakorlatban a követelményként megfogalmazott 
értékek objektivizálódnak . . .  és így tovább.

Az erkölcsi értékek szerkezeti sajátosságaiból tehát nem  azok teljes relativitása vagy felismer- 
hetetlensége következik, csak az, hogy a merev, statikus értékek természetükből fakadóan
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„leszakadnak” a valóságról, s hogy m inden metafizikus „m agábanvaló” erkölcsi érték a törté
nelmi fejlődés könyörtelen logikájából következően látszattá degradálódik.

Lenin Filozófiai Füzeteiben Hegel „ jó ” fogalm át elemezve írja: „A  jó  a külsőleges valóság 
követelménye” . Ez azt jelenti, hogy a „világ nem  elégíti ki az embert, és az em ber elhatározza, 
hogy cselekvésével megváltoztatja a világot.” A „ jó” -t Lenin ily módon m int folyamatot értékeli, 
m int önm agán túlm utató állapotot: tehát nem  lezártan, statikusan, hanem dinam ikusan. És a 
megállapítást m inden erkölcsi értékre kivetíthetjük.

A különböző értéketikák zárt, hierarchikus értékrendet építettek ki. Ezek csúcsán a „legfőbb 
jó ” értéke helyezkedett el s ennek rendelődtek alá -  különböző tartalm i vagy formális meggondo
lásoknak megfelelően -  az egyes értékek. M eghatározott szituációk mindig m agukban rejthetnek 
konfliktus lehetőségeket. Az eleven valóság ritkán „dolgozik” határszituációkkal: az emberek
nek -  az esetek többségében -  nem a végletesen jó  és a végletesen rossz között kell választania. 
A választás nemegyszer különböző pozitív indítékok ütköztetését feltételezi: a különböző köve
telmények társadalm i értékességének összevetése -  ilyenkor -  elkerülhetetlenné válik. A hierarchi
kus értékrendek ezt a valóságos problém át kívánták megoldani: ilyen szituációkban kívántak 
az emberi cselekvés szám ára biztos iránytűül szolgálni. U taltunk arra, hogy az értékek rend
szerezése a marxista etikusok számára is elvégzendő feladat. Látnunk kell azonban: az értékek 
rendszere az értékek fentebb jellemzett sajátosságaiból fakadóan nem lehet zárt, hierarchikus. 
M inden merevség és statikusság az élet ezen szférájában törvényszerűen form alizm ust szül. 
Gondoljunk csak a katekizmusok ismert példájára: ha a házatokban tűz ü t ki, s az égő házban 
tartózkodnak szüleid, nagyszüleid, testvéreid; milyen sorrendben fogod őket kim enteni? M i 
lehet a válasz az ilyen típusú kérdésre? M inősíthetjük a  nővér kimentését értékesebb cselekedet
nek, m int a húg vagy a  fiútestvér kimentését? Nyilvánvaló: a kérdésfelvetés és a válasz is for
mális. A cselekedetek lehetnek különböző társadalm i értékűek, van „fontossági sorrendjük” , 
de a zárt hierarchikus értékrendek -  a dolgok természetéből fakadóan -  soha nem  tükrözhetik 
vissza -  még megközelítő teljességgel sem -  az élet eleven gazdagságát, nem  szolgálhatnak az 
ember szám ára „biztos iránytűül” bonyolult szituációkban.

Az erkölcsi ítélet kérdései

Az erkölcsösség komponenseinek jellemzése során más és más oldalról „beleütköztünk” a 
cselekvés problem atikájába. A normák sajátosságai, az értékek természete egyaránt arró l tanús
kodtak, hogy az erkölcs m inden összetevő eleme végső soron a cselekvésre „vonatkozik” , hogy a 
tett, a tényleges cselekvő m agatartás az erkölcs lényege.

A cselekvés aktusa számos antinóm iát re jt m agába. Az erkölcsösség elemzése során ezek analí
zisétől nagyrészt elvonatkoztattunk. A hangsúlyt ugyanis az eddigiekben az erkölcsnek m int 
eszmei viszonynak az elemzésére helyeztük, s csak o tt és annyiban érintettük a cselekvés proble
m atikáját, amennyiben ez természetük értelmezéséhez elkerülhetetlenül szükségesnek m u ta t
kozott.

U taltunk arra, hogy az erkölcsi ideálok, az alapelvek mindig egy ideális m odellt tartalm aznak: 
a szubjektummal szembeni elvárásokat m agatartási m intákban rögzítik, amelyek, még akkor is, 
ha az adott erkölcsi rendszer „prózai hangvételű” -  tehát nem  szentekre és szűzi tisztaságú 
„vértelen” alanyokra van méretezve -  optimális lehetőségeket foglalnak m agukba. A norm atívák 
ezért a cselekvés konkrét feltételeitől, a „bonyolító” tényezőktől természetükből fakadóan elvo
natkoztatnak.

Az erkölcsösség m int totalitás azonban m ár m aradéktalanul tartalm azza a cselekvés konkrét 
feltételeit s azokat az ellentmondásokat, amelyeknek a  cselekvési aktus mintegy gyújtópontja.

M iért rejt m agában a cselekvés -  legalábbis az erkölcs nézőpontjából -  m eghatározott ellent
mondásokat. Az erkölcsi követelmények m indig megfelelő relációkban rögzítik a társadalm ilag 
értékes cselekvési típusokat. Az individuum ban e követelmények m int a „tiszta kötelesség” 
önm agában „egyszerű tudása” tükröződnek. M ég ab b an  az esetben is, ha az egyén teljesen 
azonosul a követelménnyel -  s ez az azonosulás korántsem  valamiféle evidenciával valósul meg -  
a követelmény „egyenes vonalai” s a legegyszerűbb cselekvési szituáció sokrétűsége között 
ellentmondás keletkezik. „M ivel ez a valóság -  írja Hegel -  a tiszta tudat egyszerűségével szem
ben az abszolút más, vagyis a sokféleség magánvalósága szerint, azért a körülm ények abszolút
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sokaságát alkotja, amely hátrafelé feltételekre bomlik, o ldalt egymásmellettiségükben, előre 
következményeikben végtelenül megoszlik és kiterjed.”

A valóságnak ez a sokrétűsége különböző típusú ellentmondások lehetőségét rejti m agában. 
A körülm ények mérlegelése, a megfelelő terepismeret az erkölcsileg értékes cselekedetnek fontos 
előfeltétele. A m agyar lelkiismeret szó -  akárcsak a latin  constientia, a görög syneidesis vagy a 
német Gewissen -  nem  véletlenül tartalm az utalást az ism eretre. Ily módon azt is m ondhatnánk, 
hogy az egyértelm űen pozitív kihatású cselekvés előfeltétele ,,. . . a szóban forgó valóságnak 
korlátlan m ódon való átfogása s így az eset körülm ényeinek pontos tudása és mérlegelése” . 
A „valóság korlátlan m ódon való átfogása” azonban a dolgok természetéből fakadóan nem 
lehetséges. Az em ber amikor cselekszik, kilép „önm agából” s a saját törvényei szerint fejlődő 
világra hat. A természeti és társadalm i valóság ilyen értelem ben -  s csak ilyen értelem ben -  
„m agánvaló léttel bíró valóságként” áll szemben az egyes emberrel. „A tudásnak valóban álta
lános és tiszta vonatkozása volna -  írja Hegel de a cselekvés az ellentét által, am ely lényeges 
benne, a tu d a tn ak  egy negatív m ozzanatára vonatkozik, egy magánvaló léttel bíró valóságra.” 
A valóság ily m ódon a cselekvés előtt „m agában rejtve ta rtja ” a másik, a tudásnak még adott 
pillanatban „idegen oldalt” .

Hegel nem  állítja, hogy „valam ennyi körülm énynek ez az ismerete és mérlegelése egyáltalán 
nincs meg” . Állítása csak a rra  vonatkozik, hogy a körülm ények ismerete „csak m in t m ozzanat 
létezik és nem  ta rth a t igényt a teljességre” . Az okozati összefüggések végiggondolása, a szükség- 
szerű következmények felmérése kirajzolhatja a cselekedet várható kihatásait. Bizonyos tenden
ciák kétségtelenül előzetesen is érzékelhetők. A feltételek mégis csak a cselekvés folyam atában, 
annak objektiválódását követően m utatják meg „valóságos arcukat” .

E vonatkozásban két dolgot sokszor leegyszerűsítően azonosítunk. Az emberiség m int szub
jektum  a „m agánvaló” valóság rejtélyét egyre sokoldalúbban és mélyebben fejti meg, és a folya
m atban a ,,m agán-való” -t világos „nekünk-való” világgá alakítja át. Az emberiség számára 
valóban nincs principiálisan megismerhetetlen eleme a valóságnak. Az egyes individuum  a 
cselekvése p illanatában  mégis számos ismeretlen tényezővel kell hogy számoljon: principiálisan 
nem tekintheti á t a „körülmények abszolút sokaságát” sem „hátrafelé” , sem „o ldalt egymás
mellettiségükben” , sem „előre” , m ert ezek valóban végtelenül megoszlanak és kiterjednek. 
A cselekvés antinóm iája e vonatkozásban tehát azt je len ti: a cselekedet erkölcsi értéke a követ
kezmények szám bavételét feltételezi, vagyis ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk, ism ernünk kell 
cselekedetünk társadalm i konzekvenciáit. A következményeket azonban a m aguk megközelítő 
teljességében csak akkor ismerjük meg, ha m ár cselekedtünk. „Az erkölcsi ön tudato t ily módon 
egy rejtőző hatalom  üldözi, amely csak akkor lép elő, ha  m egtörtént a tett és am azt tetten  éri.”

A cselekvés ezen antinóm iája a cselekvés folyam atában szüntelenül megoldódik és reproduká
lódik. A végrehajto tt tett a „tudó személyes énnek és a vele szemben álló valóságnak meg
szüntetett ellentéte” s egyben ezen ellentétek m agasabb szinten való megújulása.

A körülm ények összetettsége más típusú ellentm ondást is m agában rejt. U taltunk  a cselekvés 
során jelentkező ismeretlen tényezőkre. A zonban a m ár megismert vonatkozások is különböző 
irányú elkötelezettségeket tartalm azhatnak. Az em bert állam polgári elkötelezettségei bizonyos 
helyzetekben barátaival való szembefordulásra késztethetik; társadalmi és családi elkötelezett
ségei is keresztezhetik egymást. Az irodalom  gazdagon ábrázolja és árnyalja ezeket a konfliktus 
helyzeteket. U talásként talán  említsük meg Solohov Em beri sors-ának azon jelenetét, amikor a 
németek á lta l elfogott Szokolov válaszút elé kerül: vagy megfojtja egyik társát, aki a hajnali 
szemlén társai elárulása á rán  akarja saját életét m egm enteni s ily módon gyilkossá válik, vagy 
tehetetlensége, cselekvésképtelensége következtében lehetővé teszi az árulást, s akkor, ha nem is 
közvetlenül, de közvetve felelős legjobb baj társai kivégzéséért. Vagy gondoljunk Lew itt Parancsra 
tettem  cím ű drám ájának egyik legjobban megrajzolt a lakjára: a katonai ügyészre. О  is válaszút 
elé kerül: vagy ragaszkodik a formális elvekhez, a katona szám ára kötelező Szolgálati Szabályzat 
előírásaihoz, s akkor tudomásul kell vennie, hogy a vádlo tt nem  bűnös, m ert „parancsra  ölt” , 
vagy szem befordul az őt is elkötelező elvekkel és saját karrierjének feláldozása á rán  -  a lelki
ismeret parancsszavára hivatkozva — követeli a bűnös megbüntetését. Vagy idézzük Sartre 
ismert, de igen szemléletes példáját a tanítványról. E fiatalem ber is válaszút elé kerül. Apja 
összeveszett anyjával és máskülönben is a németekkel való együttműködés felé hajlo tt, bátyját 
megölték az 1940-es offenzívában, és ez a kissé prim itív, de nemes érzületű fiatalem ber bosszút
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akar állni érte. Anyja egyedül élt vele; férje árulása és idősebb fiának halála teljesen összetörte és 
kisebbik fiában talált vigasztalást. Ez a fiatalem ber ebben a pillanatban választhatott a között, 
hogy A ngliába megy és beáll a Szabad Francia Hadseregbe -  azaz elhagyja anyját - ,  vagy hogy 
anyjával m arad és őt tám ogatja. V annak fordulópontok, am ikor szinte összesűrűsödnek a 
korábban felgyülemlett m egoldatlan tennivalók, amikor az élet szinte egy p illanat leforgása 
alatt a mérleg serpenyőibe veti az ember m inden „adósságát” . Ilyen kiélezett fordulópontok 
azonban csak ritkán, kivételes helyzetekben fordulnak elő; a köznapi életet sokkal inkább a 
latens, a nem  kiélezett konfliktushelyzetek jellemzik. Á m  ha nem  is d rám ák forrpontjaihoz 
hasonló kiélezettséggel, az em ber a köznapi életben is szüntelenül választásra kötelezett, külön
böző előjelű, egymást nemegyszer keresztező elkötelezettségek hordozója. Vagy talán a „békés” 
hétköznapokon az ember n ap  m int nap nem  választ-e a kényelmes élet, a hibákkal szembeni 
elnéző jovialitás, a „nekem családom van” feloldó „parancsa” és a harc kockázatait vállaló, 
„izgatott” , „nyugtalan” , „nehéz emberek” lehetséges m agatartástípusai között?

Az érték fogalmának elemzése során m ár u taltunk a rra , hogy a választás aktusát bonyolítja 
az a tény, hogy az esetek többségében nem  a tiszta „ jó ” és a  tiszta „rossz” között kell válasz
tanunk, hogy a több irányú elkötelezettség minden oldala -  legalábbis látszólag -  „igazolja 
önm agát” . Az ember a cselekvés aktusában m indig a „sokrétű eset valóságával” néz szembe, a 
„sokrétű morális viszonyok” hordozójaként jelentkezik. A cselekvés antinóm iája e vonatkozásban 
úgy nyilvánul meg, hogy a  cselekvési aktusban, e sokrétű morális viszonyok kereszteződési 
pontjában egyrészt az em ber egyéniségének „egyszerű szilárdsága sok pontra  pattan  szét” s 
hogy ugyanakkor másik oldalról egyéniségének m agasabb fokon reprodukáló „szilárd egysége” 
is csak az elkötelezett cselekvés folyam atában alakul ki újra. Nem a cselekvő, hanem  éppen a 
cselekvésképtelen ember m arad  meg az önm agát nem  lelő „szétesettség” ham leti állapotában.

A cselekvés ezen ellentmondásosságából következik a cselekedetek megítélésének számos nehéz
sége. Jelen  írásunkban csak két vonatkozásban érintjük a  megítélés problem atikáját: fejeze
tünk jellegéből fakadóan mindenekelőtt a fentebb felvázolt antinóm iák következményeit kíván
ju k  elemezni. Az erkölcsi ítéletek logikai elemzésétől el kell tekintenünk.

Az értékítélet mindig vonatkoztatás, m eghatározott értékrendek kivetítése egy történésre. 
Az erkölcsi ítélet a cselekedet értékének mérlegelése, melynek során az alkalm azott mértékegy
séget a társadalom  -  osztálytársadalomban osztályok -  értékrendjei képviselik. Az értékítélet azt 
rögzíti: m it valósított meg és m it nem valósított meg az adott cselekvés a norm ában rögzített ideális 
m agatartásm intából: hogyan viszonyul a cselekvésben testet öltő reális viszony a norm ában
-  eszményekben, alapelvekben stb. -  megfogalmazott ideális viszonyhoz. Az erkölcsi ítéletben 
tehát tovább és új oldaláról mutatkozik meg a norma. I tt  m ár nem  a cselekvés előképe, nem a 
cselekvést megelőző motívum, hanem  a cselekvés valóságos értékére utaló mértékegység.

Erkölcsi norm a tulajdonképpen az erkölcsi ítéletekben sűrűsödő tapasztalatok általánosítása. 
Az erkölcsi megítélés aktusában e kölcsönhatás másik oldala manifesztálódik: a norm a „jelen 
van” az ítéletekben: norm atív elemekkel „ ita tja  á t” az ítéletet.

Az erkölcsi ítélet tehát a követelmények és a követelményekben testet öltő értékek viszonyítása 
a cselekedetekben megnyilvánuló valóságos etikumhoz. M i képezze azonban közelebbről a 
megítélés tárgyát: az em ber „tényleges m egnyilvánulásainak” melyik oldalát érintse az erkölcsi 
ítélet. H a az ember szándékai és cselekedeteinek következményei m inden esetben egybeesnének, 
ha a valóság a cselekvést megelőzően nem  ta rtaná  „m agában  rejtve” a cselekvés következmé
nyeit, e kérdés fel sem m erülne, s egyszerűen ezt m ondhatnánk: a megítélés tárgya a cselekvés. 
Azonban éppen mert a cselekvés a fentebb vázolt antinóm iái következtében a cselekvő embert
-  legalábbis az árutermelő társadalm akban -  „egy rejtőző hatalom  üldözi, am ely csak akkor lép 
elő, ha m egtörtént a tett, és am azt tetten éri” a kérdés, hogy a cselekvés melyik oldala képezze a 
megítélés tárgyát, az etika egyik centrális vitaproblém ájává vált.

Az erkölcs keletkezés-folyamatának elemzése arról tanúskodik, hogy az erkölcs kialakulását és 
létrejöttét az együttélés reális szükségletei m agyarázzák. A cselekedetek lehetséges, pozitív 
illetve negatív következményei tették szükségessé végső soron a különböző értékek kialakulását. 
Ezen két alapvető összefüggésből következik, hogy az erkölcsi megítélést nem  vonatkoztathatjuk 
el a tett következményeitől, hiszen az erkölcs egész létét ez a reláció: a tett különböző előjelű 
következményei, s ebből fakadóan a cselekedetek szabályozásának szükséglete magyarázza.

Mi történjék azonban azon esetben, ha a tett következményeként kialakult új helyzet a cselekvő-
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.szándékaival ellentétes. Elítélhetjük-e erkölcsileg azt a vezetőt, aki a fék meghibásodása követ
keztében gázolt, vagy m éltathatjuk-e erkölcsileg pozitívan annak  a cselekedetét, aki csak puszta 
önzésből vagy  haszonvágyból „cselekszi a jó t” , aki konvencióból karitatív stb. ? K orábbi elem 
zésünk so rán  utaltunk arra, hogy a  „ jó ” és az „erkölcsi jó ” differenciálódás, a sajátosan erkölcsi 
értékek kialakulása azzal a körülm énnyel magyarázható, hogy a társadalm i közösségek meg
tanultak  különbséget tenni szándék és következmény között. Felismerték, hogy a kényszerből 
végrehajto tt „nem -autonóm ” cselekedet tehát azon cselekedet, ami „kényszer és erőszak h a tá 
sára tö rtén ik” , ami nem „elhatározás hatására  történik” erkölcsileg nem  értékelhető. S ezzel egy
idejűleg m egtanulták  méltányolni az olyan m agatartást, am elyet pozitív indítékok ihlettek, 
amelynek hátterében „nemes elhatározások” és „becsülésre méltó tulajdonságok” húzódtak 
meg.

Ily m ódon  a  cselekvés általunk je lze tt első antinóm iája az erkölcs egész szféráját átható  ellent
mondás kiindulópontja: a közvélem ény előtt a felszínen közvetlenül a cselekvés következményei 
jelennek m eg; erkölcs ítélkezéseiben ebből fakadóan elsődlegesen ezzel számol. Másrészt a 
m agatartás mindenekelőtt a cselekedetet megelőző motivációs mozzanatok következtében nyer 
erkölcsi színezetet; ha a szándéktól elvonatkoztatunk, a cselekvés sajátlagosan morális elemétől 
vonatkoztatunk  el, a cselekvést megelőző erkölcsi tudati állapotot tesszük zárójelbe.

Ez az ellentm ondás rögzült m etafizikusán a különböző utilitarista és szándék-etikákban. M íg 
az u tilitarizm us csak a következményekkel számolt s annak alapján ítélt; a szándék etikákban a 
belső elhatározás, a következményektől függetlenülő „tiszta szándék” vált az erkölcsi megítélés 
alapjává.

Az erkölcsi megítélés a cselekvés fentebb jellemzett antinóm iáiból fakadóan a társadalom  
erkölcsi életének egyik legmozgékonyabb, legdinamikusabb oldalát alkotja. A társadalm i együtt
élés jelenlegi rendkívül bonyolult feltételei között az erkölcsi ítélet m inden „előre gyárto tt” 
^eleme ö nm agában  pedantériává, vagy  használhatatlan anakronizmussá válik. Csak a konkrét 
helyzet konkré t elemzése alapján -  am ely számol minden színező tényezővel, esetleges mozza
nattal, m otivációs elemmel -  a lak ítha tó  ki felelős erkölcsi ítélet.

A dialektikus szemlélet következetes érvényesítése nélkül az erkölcsi ítélet belső szerkezeti 
'ellentm ondásai feloldhatatlanok. íg y  mindenekelőtt: csak a szándék és következmény bonyolult 
dialektikájával számolva alak íthatunk  ki olyan erkölcsi ítéletet, amely egyidejűleg érvényesíti az 
erkölcs a lapvető  szociális funkcióiból fakadó követelményt s így a tettet a következmények oldaláról 
mérlegeli; s a cselekedet motivációs o ldalát: a tettre ösztönző megoldásokat, a szubjektív szándé
kot. A kérdés dialektikus megközelítése lehetővé teszi, hogy a megítélés mérlegelje: milyen 
erkölcsi értéktartalom m al „rendelkezett” az eredendő elhatározás, m ennyiben tekinthető 
autonóm nak az adott cselekedet; m elyek voltak a cselekvés előre látható következményei; az 
eredm ény m ely „alkotóelemei” következtek törvényszerűen a cselekvés konkrét feltételeiből; 
számolt és a d o tt feltételek között szám olhatott-e a cselekvő ezekkel a  szükségszerű következmé
nyekkel, m ilyen váratlan m ozzanatok „keresztezték” a cselekvés tényleges folyam atát; kiküszö
bölhetők vagy  ellensúlyozhatok voltak-e ezek a feltételek stb. H a ezen m ozzanatokat nem  
mérlegeljük, ítéletünk megfelelhet különböző Szolgálati Szabályzatoknak, érvényesítheti a 
R endtartások  kötelmeit, kim erítheti a  jogi vagy politikai ítélettel szemben tám asztott igencsak 
összetett és bonyolult követelményeket; a cselekedet erkölcsi értékének megítélésével mégis adós 
m arad.

Az erkölcsi ítélet korántsem elvont elméleti kérdés: napjaink egyik legégetőbb társadalm i gond
ja rejtőzik e problematika mélyén. H a  például egy gyári kollektíva, egy m érnökbrigád m unkáját 
kívánjuk m egítélni munkájuk eredményessége kétségtelenül erkölcsi megítélésüknek is lényeges 
kritérium a. Azonos erkölcsi értékű-e azonban minden esetben az eredményes m unka? S vajon 
a közvetlen eredm ény mindig kizárólagos kritériuma lehet-e a megítélésnek? Feltételezzük, hogy 
egy a d o tt kollektíva nem kísérletezik, nem  kockáztat. Ily m ódon a kitaposott ösvényeken já rv a  
ma eredm ényesen dolgozik. A m ásik kollektíva ezzel szemben vállalva a kockázatot, kísérlete
zésbe kezd. Az első kísérletek nem  já rn a k  sikerrel. Az üzem veszteséggel zárja az évet. Értékesebb-e 
erkölcsileg a  rutinm unka, m int a felelősségtől áthato tt útkeresés, vagy más szóval: tekinthető-e 
a közvetlen „sikeresség” , az ado tt p illanatban  lemérhető eredm ény az erkölcsi érték m inden 

•esetben elsődleges kritériumának?
Nem  kevésbé bonyolítja az erkölcsi megítélést a cselekvés általunk jelzett másik antinóm iája,
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az a tény, hogy a cselekvő a cselekvési aktus során nem  valamilyen „tiszta kötelességgel” , 
hanem  „a mindig sokrétű eset valóságával találja m agát szembe.” A társadalm i cselekvés eleven 
folyamata ellentmondásokkal terhelt; a cselekvés ezért különböző jellegű és hatóerejű akadályok 
leküzdését feltételezi. U taltunk  arra, hogy az ideális elemeket tartalm azó m agatartásm inták 
realizálása — legalábbis az esetek nagy többségében -  nem  „ideális” körülm ények között megy 
végbe. A norma, a m agatartásm inta jellegéből fakadóan, végletes form ában, „tökéletes” kivi
telezésben ábrázolja a lehetséges és társadalm ilag szükséges m agatartást. Az individuum  cselek
vése, amelyet számos esetleges mozzanat keresztez, éppen a bonyolító körülm ények folytán ezzel 
szemben csak a norm a m eghatározott „o ldalá t” realizálja. Totalitásában ugyanis a norma 
-  természetesen akkor, ha valóságos társadalm i szükségleteket fejez ki -  csak a társadalm i cselek
vés „végtelen” folyam atában realizálódik. Innen adódik a társadalom  erkölcsösségének egy 
másik igen ellentmondásos jelensége.

Az erkölcsi megítélés eleven gyakorlata a társadalom  erkölcsi stabilitásának nélkülözhetetlen 
feltétele. Éppen az ítélő közvélemény képviseli azt a reális erőt, amely a társadalm i elvárásokat 
a gyakorlatban szankcionálja, eleven hordozója és őrzője a társadalm i szokásoknak, hagyo
mányoknak, amely érvényt szerez a különböző erkölcsi követelményeknek. Hegel joggal tekin
tette az erkölcsi követelések „köztudottá” és „köztudattá” válását az erkölcs hatékonysága 
feltételének. Ilyen értelem ben joggal tekinthetjük az erkölcsi megítélést az erkölcsösség nélkü
lözhetetlen összetevőjének. Azonban abból fakadóan, hogy az erkölcsi ítélet „ tisz ta” és „feltét
len” form ában megfogalmazott követelést adaptál egy nehézségekkel, különböző feltételekkel 
„terhelt” szituációra, m agában hordja a hipokrízis lehetőségét. M int Hegel szellemesen írja, 
a megítélés számára nincsen olyan cselekedet, amelyben az nem az egyéniség egyediségét állít
hatná szembe a cselekedet általános m ozzanatával s nem  a moralitás kom ornyikját játszhatná a 
cselekvővel szemben.

A „Szellem fenomenológiájában” Hegel az erkölcs egyik történelmi a lakzatát bírálva, a 
cselekvő és megítélő tudat viszonyát analizálva a megítélő tudat aljasságáról beszél. Hegel ter
mészetesen világosan látja, hogy az ítélés „a  gondolat pozitív cselekedete” , mégis szükségesnek 
véli, hogy egyidejűleg figyelmeztessen: ha a megítélő tudat elszakad a cselekvés reális feltételeitől, 
ha „csak ítél s maga nem  cselekszik, „aljassá” válik. „Ez a megítélő tudat -  írja  Hegel -  maga 
is aljas, m ert megosztja a cselekedetet s létrehozza és megrögzíti ennek önm agával való nem
azonosságát. Képmutatás, m ert az ilyen megítélés nem  a gonoszság másik módjának, hanem a 
cselekedet helyes tudatának adja ki m agát: a jó l és jo b b an  tudásnak ebben a  nemvalóságában 
és hiúságában önm agát rossz hírű tettek fölé helyezi és te tt nélküli beszédét kiváló valóságnak 
akarja elfogadtatni.”

A megítélő tudat „aljassága” a társadalom  egész erkölcsi életét deform álhatja s a szó szoros 
értelm ében aljasíthatja le azt, ami természete felől fogva magasztos; cinikus erkölcsprédikáto
rok, hidegfejű rezonőrök vadászterületévé alakíthatja az erkölcsösség szféráját, am elyben mindig 
csak a tett, a prózai cselekedet, a nehézségek és a terhek tudatos vállalása hozza m agával a tény
leges progressziót. Hogy a hipokrízis mikor uralkodik el egy társadalm on vagy egy társadalmi 
közösség életében, az számos történelmi körülm énytől függ. M i az adott vonatkozásban csak 
azt kívántuk aláhúzni, hogy az erkölcsi ítéletek szerkezeti sajátosságaiból fakadóan a deformálás 
lehetősége potenciálisan ado tt s a hipertrofikus jelenségekhez vezet a társadalom  erkölcsi életében. 
Hegelnek ezért messzemenően igaza van, am ikor szarkasztikusán jellem zi azokat, akiknek 
„cselekedetük az ítélet” : „könnyű neki m egm aradni tisztaságban, m ert nem cselekszik; a kép
m utatás az, amely azt akarja, hogy az ítélést valóságosan vegyük, és cselekedetek helyett finom 
érzületek kifejezésével bizonyítja dere kasságát.”

Az erkölcsösség szerkezeti „arányossága” szempontjából ezért jelentős a „m egítélő tudat” , 
és a „cselekvő tudat” egyensúlyának biztosítása. Az erkölcsi ítélet elemzése is visszavezet bennün
ket a cselekvés problémájához, m ert a megítélő tudat „aljasságának” is -  m in t azt bizonyítani 
igyekeztünk -  az a kulcsa, hogy „hiányzik a cselekvés, amelynek szükségessége benne rejlik magá
ról a kötelességről való beszédben, mert a kötelességnek tett nélkül nincs jelentősége” . 1

1. Az érték-etika legjellegzetesebb képviselői — különösen századunk első évtizedeiben — az új-kantiánusok 
voltak. Legrészletezőbben az új-kantiánus értékfelfogás Rickertnél nyert megfogalmazást (D er Gegenstand 
der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilosophie. Tübingen. I. kiadás. 1928; System der 
Philosophie. Tübingen. 1921; Unmittelbarkeit und Sinndcutung. Aufsätze zur Ausgestaltung des Systems der
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Philosophie. Tübingen. 1936.) Az ú j-kan tiánus etika — s így R ickert is — bár számos kérdésben módosítja,, 
lényegében megőrzi a kanti etika m eghatározó posztulátumait. A  leglényegesebb módosítás a kanti intel- 
ligibilis v ilágnak a „jelentkezésekkel’* (Bedeutung, Sinn) való azonosítása, ami lehetővé tette a  kultúra fogal
mának rickerti értelmezését. Etikai irodalm unkat -  a felszabadulást megelőző évtizedekben — az új-kantiánus 
irányzat dom inanciája jellemezte. (Böhm Károly: Az ember és világa. 1912. IV. k.; Pauler Ákos: Az ethikai 
megismerés természete. Budapestre. 1907. Halasi Nagy: Ethika alapvonalai. Pécs. 1925.) K anti nyomokon já r  
s ugyanakkor a kanti formalizmus m eghaladását tűzi ki célul m unkájában Max Scheler (Formalismus in 
der E thik un d  die Materiali W ertethik. 3. k. Halle. 1927.) A kanti hatások azonban korántsem tekinthetők kizá
rólagosnak. Részben Max Schelernél is m ár erőteljesen jelentkezik a  fenomenológia hatása (emocionális 
jellegű lényegnek, „phänomenon sui generisnek” tartja az értéket). A fenomenológiai szemlélet jellemzi 
Meinog m unkáját Psychologische-etische Untersuchungen und W erttheorie. 1894. Leipzig. A kor egyik 
legjelentősebb értéketikusa Nicolai H artm an n  (Ethik. 1962. Berlin. ?. kiadás) hegeli nyomokon já r . Az érték 
kategóriája az utolsó évtizedekben a szociológiában is jelentős tere t kapott. (Lásd: H. Becker-A. Boskoff: 
M odern Sociological Theory in contiu ty  and  Change. II. rész. V . fejezet. Oroszul: Moszkva. 1961.) Az új- 
kantiánus filozófia bírálatával részletesen foglalkozik Szigeti József. (A magyar szellemtörténet bírálatához. 
Kossuth. 1964.)

A LM Á SI M IK L Ó S

Vita Kafka Kastélyában

A „kafka i tavasz” vitáinak pa rad o x  fordulatához érkeztünk. Művészetének bírálóival szemben 
nemcsak erényeinek listája áll készen az ellenfél kezében, hanem  a „dogmatikus” címke is, míg 
vízióinak rokonszenvező elemzőivel nemcsak a cáfolatok érvei, hanem  a polgári, vagy éppenség
gel a dekadens jelző. És m iközben ez a  vita folyik, az olvasó valahogy belefáradt m ár a kafkai 
d ivatba. N álunk  A kastély sikertelensége -  vagy inkább: unalm a -  m utatta  ezt a jelenséget 
-  még m a  is lehet kapni a kötetet, am i bizony meglepő tény! -  európai méretekben pedig a 
K afka-kultusz csendesedése és jó zan ab b  elemzések térhódítása. Ezt a paradox helyzetet tovább 
bonyolítja, hogy az elemzések m aguk is az „igen” és „nem ” között hányódnak. M agam  is úgy 
érzem, hogy végül is ez a nyílt ellentm ondás felel meg legjobban az igazságnak. Az egész Kafka 
élmény a r ra  a  modellre hasonlít, m elyet Abélard a koraközépkor híres filozófusa -  és első szerel
mes költője -  állított fel. I r t  egy könyvet, Sic et non -  Igen és nem  -  címmel, amelyben az egy
házatyák és a Biblia tanításait állító  és tagadó form ában fejtette ki, és mindkét változat való
színűnek lá ts z o tt . .  . Abélard persze bűnös módon az ateista kételkedés első csíráit szórta el ezzel 
a v ita ira tával, amiért könyvét m eg is égették. A Kafka-élm ényhez azonban nem a teljes tagadás, 
hanem  a  p ro  és contra szinte állandósult vitája tartozik: ugyanazok a világlátásbeli sajátságok, 
melyek m űveit oly lebilincselővé és fájóan korszerűvé avatják  -  egyúttal művészi és tartalm i 
ellentm ondások forrását is jelentik . Ezekből az egymásból táplálkozó ellentmondásokból szeret
nék n éh án y a t -  A kastély ürügyén — bem utatni.

A ,,részemberek” totalitása

Kafka  az intézmények szatíráját írja . A kastély a hivatali és társadalm i „ügyintézés” , a hivatal
noki rendszer félelmetes és egyben komikus karneválját festi meg. A szekrényt, melyben a leg
fontosabb iratok kilószámra, öm lesztve nyugszanak, a levéltárat, ahonnan évekkel korábban 
m egírt leveleket találomra választanak  ki és küldenek szét, az ügyiratok kiosztását a referensek 
között, am i a  legteljesebb véletlenszerűséggel és ravasz -  öncélú -  játákossággal történik stb. 
Emberábrázolását is ez színezi á t: a lak ja it az intézmények felől, a társadalm i szerepek felől látja. 
M int a színházi plakátokon előbb foglalkozásukat, funkciójukat, a „rendszerben” elfoglalt csavar
szerepüket írja  körül, az alakokat csak ebben a rész-funkció m ivoltukban láthatjuk. Emberségük, 
egyéniségük vagy egyáltalán nem  is létezik -  mint K lam m  vagy Momus esetében - ,  vagy csak 
annyiban  bukkan elő, am ennyiben ezt a szerep „rései” megengedik. A „küldönc-lét” megszemé
lyesítője Barnabás, a „segédek” Jerem iás és A rthur névre hallgatnak, de annyira egyformák,
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hogy К . csak A rthurnak hívja őket; a „ ta n ító t” a „kocsmárost” , a „falusi elöljárót” pedig csak 
a hivatali teendők rigolyává csiszolódott szöszmötölései jellemzik, egyéniségük és szerepük 
valam i torz egységében. A rész-funkciónak alávetett ember a bürokratikus rendszer alapvető 
jelensége. Ahhoz, hogy az „egész” m űködni tudjon, az egyes csavaroknak öntudatlanul, sőt 
öntudat-ellenesen kell dolgozniuk. M ax Weber írja egyik tanulm ányában erről a jelenségről: 
„A  hivatalnok becsülete abban a készségben rejlik, hogy ha elöljáróitól egy neki magának 
ham isnak tűnő feladatot kap, -  azt is lelkiismeretesen és pontosan hajtsa végre, m in tha saját, 
egyéni meggyőződésének megfelelően cselekedne . . .  A kivitelezés művésziességének érzéke 
alakul ki benne, és csak a kivitelezésre koncentrál. E nélkül az erkölcsi fegyelem nélkül széthul
lana az egész apparátus.” (M ax Weber: Politik als Beruf. A Ges. Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 
c. kötetben 1921. 416.) Lassanként tehát az ember számára is elsődlegesebbnek tűnik hivatal
noki mivolta, m int saját egyénisége, öntudatonkívülisége, m int saját meggyőződése. Ez utóbbi 
el is sorvad benne.*

K afka tehát elvont emberekkel dolgozik. A  különböző események nem  alakjainak belső totalitását, 
tehát szerepektől független egyéniségét világítják meg, hanem  újra meg újra körülrajzolják 
torzó létüket, szegmentalitásukat. Kafka ennek a csupán funkciószerű életmódnak totalitását ábrázolja. 
Barnabás esetében pl. világosan lehet lá tn i ezt a szándékot: ennek a fiúnak m inden vágya, hogy 
leküzdje családjának számkivetettségét és hogy végre elismert küldönc lehessen a hivatalban. 
A funkciójával azonosult em ber ábrázolása m egint csak szétbomlik „igenre” és „nem re” . Egyrészt 
tudjuk például, hogy a m odern realizmus a rra  törekszik, hogy az alakok belső teljességét keresse, 
és ezt állítsa szembe a társadalmilag szereplő, funkciószerű életformákkal, m int hum anista 
követelményt, ideált vagy tiltakozást. Ezzel a törekvéssel szemben K afka úgy látszik, mintha 
alu lm aradna. Másrészt épp ennek a funkciószerűségnek szatirikus, egyoldalú ábrázolásával a 
funkciószerűség totalitásának leleplezésével válik igazán m odern realistává. T ehát: az emberi 
teljesség vagy a társadalomkritika teljessége legyen a mérték? Lehet-e az elvont ember képe is a 
teljesség élményének megteremtője? N em  tudok vállalkozni e vita eldöntésére, csupán az igent 
és nem et szeretném körülírni, ezért álljunk meg egy kissé tovább Barnabás alakjának rajzánál.

Nemcsak azt látjuk, milyen az „ember, mint küldönc”, és nem is csupán azt, hogy a „küldönc
lét” az egyedüli életforma. A Kafka-utáüzók elfogadják ezt a látszatot, és azt hiszik, hogy itt van 
a  kafkai emberrajz modernségének titka, az em bert csupán, m int öntudatlan au tom atá t ábrá
zolni. K afka gazdagabban rajzol, m ert hum ánum m al és részvéttel telve látja  a m odern élet 
elidegenedési jelenségeit, így a munkamegosztás és a bürokratizálódás árnyképeit is. Azt a 
teljesebb folyamatot ábrázolja, miként akarja  az ember önként, gyakran lelkesen és büszkén 
beleerőszakolni egész életét, egyéniségét egy szerepbe. (Ez az, amiről M ax Weber írt az előbb: 
a  szerep kívánta „etikai magatartás” végül is az ember belső igényévé válik, az életfeltételek 
külső nyomása lá thatatlan  lesz, és m indenki önként kezdi elfogadni a személytelenség áldozatát.) 
Barnabás minden erejét megfeszítve, naiv itását, fiatalos hitét koncentrálva igyekszik, hogy végre 
ne legyen több, m int szerepe. Nyilvánvaló, hogy Kafka ebben az esetben a szerepszerű életforma 
kialakulását szatirizálja, az idősebbek esetében ugyanis a funkció m ár megcsontosodott maga
tartássá szilárdult, melyben a kialakulás folyamata m ár nem látszik. De még az idősebbeknél 
is az egyéniség és szerep sajátos összefonódását, a hivatali hatalom  és az egyéni önkiélés szánalmas
mulatságos találkozásait ábrázolja. G ondoljunk az Elöljáróra, milyen önfeledten intézi 
azokat az ügyeket, melyekben neki semmiféle beleszólása nem  lehet, melyeket nem  is ért; 
vagy a Tanítóra, aki a maga szemétdombján a legnagyobb úrnak is képzelheti m agát. Kafka 
tehát nem  húz egyszerűen egyenlőségjelet a funkció és az em ber közé, alakjai fokozatosan 
vesztik el azokat a lehetőségeiket, melyekkel pedig eredetileg rendelkeztek -  személyiségük szí
nességét, gazdagságát. Mivel ez a gazdagság vagy kívülreked a hivatal által diktált renden, vagy 
a rra  kényszerül, hogy ennek a rész-funkciónak ellátásában jeleskedjék -  ezért az egyéniség 
totalitását negatív nagyságban m utatja be: hiánylistájának teljességében.

* Egyéniség nemcsak hogy szétolvad a szerepek rendjében, hanem  lelkiismeretesen, sőt örömmel gon
doskodik arról, hogy ne is maradjon más, m in t egy részfeladat végrehajtója, puszta csavar. Az ember a 
m aga teljességében szertefoszlik, valami elvont képlet m arad helyette. K afka azt ábrázolja, m iként megy 
végbe az ember lényegének elpárologtatása, m iként keletkezik ez az elvont em ber, és m ilyen groteszk, 
nevetséges vagy tragikus panoptikumot m u ta t az így tengődő elvont emberek funkcióivá vált figurák 
sokasága.
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Kafka  az emberség és hivatal viszonyában egy fordított értékrendet állít fel, megint csak szati
rikus éllel. A hivatali h a ta lom  felsőbb régióiban m ár csupán tárgyak élnek. K lam m  azonos 
kabátjával, konyakos üvegével, hintójával, árnyékával, küldönceivel. Valamivel lejjebb a 
rang listán , beosztottjainak esetében, m ár látható valam i groteszk karikatúra-féle abból, am i 
m egm arad t az emberségből. íg y  torzult szokások görcsébe rándultan  m utatja  meg az U rakat, 
az ügyintézőket, akik a faluba érkeznek a kastélyból, hogy ügyes-bajos dolgokban intézkedjenek. 
L ejjebb, a faluban m ár em berek is láthatók, akik szenvednek ugyan a rájuk nehezedő szerepek 
súlya a la tt, de büszkék ezekre a szerepekre, s végül a társadalom ból kivetettek -  Amália családja 
-  ra jzáb an  csillan fel az egyedüli emberség. Kafka egyenlete tehát úgy hangzik, hogy mennél 
inkább  része valaki az intézm ényeknek vagy a hatalom nak, -  annál inkább szűnik meg em ber 
lenni, an n á l inkább csak a szerepek alkatrészei helyettesítik őt m agát, mig az emberi élet integ
ritásának  megőrzését egyedül a  társadalam ból való kizártság biztosíthatja. E skála két végpontja 
K lam m  és Amália, és közöttük, különböző létrafokon állva helyezkedik el a funkciók totalitása 
az em ber és hivatali szerep különböző elegyítésű keveréke.

G ü n th e r Anders, kitűnő kis Kafka könyvében (G. Anders: Kafka. M ünchen, 1951. 21.) 
megjegyzi, hogy Kafka kicsit nosztalgiával tekint azokra, akiknek még osztottak szerepet, hogy 
tehá t a  teljes kizártság egyúttal a  teljes elesettség, vagy még inkább a bűnösség képei. Amália 
családja valóban a legnyom orúbb módon tengeti életét. V oltaképpen K. is ilyen nosztalgiával 
tekint azokra a falusiakra, akik m ár játszanak ebben a  színjátékban. Ez a nosztalgia azonban 
csupán az ellentmondás egyik oldala. H a csak ennyi lenne az intézm ény-em ber szatirikus rajzá
ban , akkor nem lenne társadalom kritikai éle. E nosztalgia mögött o tt él Amália gesztusának 
mélységes elismerése: ő az egyetlen, aki lázadni merészelt, igaz abszurd ez a lázadás is, m ert ha 
m ár egy pimasz hangú levél széttépése forradalmi gesztusnak számít, akkor m ár abszurd lett a  
hétköznapi élet maga is. E nnek  ellenére mégis ez a lány őrizte meg legjobban gerincességét, 
em beri autonóm iáját. Kafka b á r  rá  is irányítja groteszk fényű reflektorát, -  hiszen kicsit úgy is 
lá tta tja , m in t akinek furcsa m án iája  a szenvedés-vállalás - ,  mégis elismeri emberi nagyságát, 
és kicsit irigykedve is szemléli m agatartását. Az emberség ára  a társadalom ból, intézményekből 
való számkivetettség.

Metafora és értelmezés

V ízióinak furcsa szerkezete van. M a, mikor m ár gyűjtem ényre való „kafkasztophikus” iro
dalm i képletet láthattunk, m ég jo b b a n  érezzük eredetiségét, -  a m etaforákban való ábrázolásmód 
filozófiai-művészi szerkesztésmódját. I t t  van pl. K lam m  alakja, a lá thatatlan  emberé, akitől az 
egész falu  függeni látszik, és aki egyetlen egyszer sem jelenik meg a regény folyamán, hiába 
üldözi K . több száz oldalon keresztül. T itkárait, küldönceit, m egbízottait, szolgáit, szeretőit, sőt 
kocsiját, kabátját, kézírását -  m inden t, ami nem ő, de am i őt m agát hordozza-jelenti, azt látjuk, de 
K lam m  m ég az olvasó szám ára is láthatatlan . H a le akarjuk  fordítani ezt a víziót a valóság nyelvé
re, úgy az „elérhetetlen hivatalnok” a „sohasem látható hatalom ” jelenik meg előttünk, az a tény, 
hogy ügyeinkben döntő, felettünk rendelkező hatalmasság nem  látható, nem  érhető el, nem  lehet 
vele beszélni stb. Kafka egy ízben le is írja ennek a m etaforának keletkezését. „K . nem  félt a kocs- 
m árosné fenyegetéseitől, a rem ényekbe pedig, melyekkel meg akarta ejteni, beleunt. K lam m  
messze volt. A kocsmárosné egyszer sashoz hasonlította K lam m ot, és ezt K . akkor nevetségesnek 
ta lá lta , m ost azonban m ár nem , a  messzeségre gondolt, bevehetetlen fészkére, némaságára, 
m elyet ta lán  egyedül csak k iáltása tö r meg, am it K . még sohasem hallott, lesújtó pillantására, 
m elyet sohasem lehetett k im uta tn i és sohasem lehetett megcáfolni. K. mélységéből megzavar
h a ta tlan  köreire, melyeket odafönt érthetetlen törvények szerint végzett, csak pillanatokra 
lá th a tó an .” A metaforát tehát a  társadalom  iszonyatos tagozódása, a fenn és lenn távlatai szinte 
autom atikusan teremtik meg.

A m ai valóság nyelvén W righ t C. Mills amerikai szociológus ezt a jelenséget, szimbólum- 
mentes szimbolikájában így fogalm azta meg: „Alulról nézve az üzem vezetése nem  a „ki” 
kérdése, hanem  az „Ő k” hosszú sora, vagy még inkább a  tárgyaké. A „vezetés” nem  más, m int 
a nyom tato tt utasítás és valam ilyen kiadvány jelzése; nem  más, m int hang, mely a hangos
beszélőből száll feléd; az a név, m elyet az újságban olvasol, vagy az az aláírás, melyet nem tudsz
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kibetűzni . . (IV. C. Mills: W hite Collar. O xford Books, 1956. New York. 80.) K afka tehát a 
modern élet és a kisember viszonyának egy-egy tényét veszi kezébe, és ezt a gyakorlati tényt 
azonnal képpé változtatja. N em  azt mondja, hogy a hivatalnok olyan, mint a soha el nem  érhető 
láthatatlan  alak, hanem egyszerűen egy ilyen lá thata tlanu l élő hatalmasságot rajzol, aki nem 
bírja elviselni az emberek tekintetét.

Ez a metaforikus közvetlenség teszi olyan lebilincselővé a  regényt, de egyáltalán a  kafkai 
stílust is. A legbonyolultabb társadalmi kapcsolatok is azonnal képszerű-érzéki egyszerűséggel 
állnak előttünk, és egyúttal azonnal megfejtésre is késztetnek bennünket. A metafora költői erejét 
a sokértelműség biztosítja. Sokkal többet sejtet, m in t am inek közvetlen megjelenítése. Gondoljunk 
a legjobb metaforikus képre, Gregor Samsa átváltozására. H a úgy fordítjuk le p l., hogy az 
emberek egyszer csak férgekké alacsonyodnak le, azonnal hamis lesz ez a szim bólum , m ert a 
megfejtés egyszerűbb, silányabb, mint a kép jelentésbeli bősége. De elsekélyesedik akkor is, 
ha úgy értelmezzük, hogy a nyárspolgárok szám ára Samsa „fellegekben já ró ” , levegőből élő, 
ködfaló álmodozó. A kép csak mindezeknek a jelentéseknek együttes rezgésében, a  többértelm ű
ség villódzásában tudja igazi hatását kifejteni.

A kafkai panoptikum  tehát a szereplők vélekedése, értelmezgetése nélkül is, önm agában is 
több értelm ű. E rre az „objektív képre” épül az tán  rá  a szereplők állandó értelmezési kísérlete: 
a jelenségeket, a metaforikusán feltűnő eseményeket és gesztusokat m agyarázzák, m eg akarják 
fejteni -  és ezzel lehetséges értelmeknek m ég sokfélébb és sokszínűbb gazdagsága bomlik ki. 
A kafkai világ megkettőződik: a világ a m etaforák szintjén jelenik meg, hogy az tán  eltűnjön, 
szétolvadjon a résztvevők értelmezéseiben, és mégis, m int gúnyos, minden értelmezésnek ellent- 
álló, sőt azokat cáfoló valóság álljon szembe kísérleteikkel. A per híres parabolája az ajtónálló, 
olyan történet, melynek szinte végtelen sok lehetséges értelmezését képzelhetjük el, ezek közül 
aztán a Plébános és Joseph К . egynéhányat el is m ond, de a történet igazi értelm e mégis m intha 
kisiklott volna a legrafináltabb értelmezésekből is, és a  parabola megfej tétlenül, sejtelmes 
teljességében áll előttünk az értelmezések végén is. F rida és K. kapcsolata m ásként látszik az 
olvasó szám ára, és másként jelenik meg a naív  K. előtt, másképp magyarázza a kocsmárosné, 
Amália vagy Jeremiás, és végül teljesen újszerű poénnel igyekszik ezt a kapcsolatot maga 
Frida elm ondani. A kapcsolat tényei, epizódjai ugyanazok m aradnak -  csupán az értelmezések 
fényében öltenek újabb és ú jabb  ruhákat. K afka  m etaforái az irónia eszközei: az objektív jelen
ségek -  éppen m ert a tényleges mozgatók ismeretlenek -  több értelm ű m agyarázatot tesznek lehe
tővé, csak egyféle értelmezést nem  engednek meg: az igazit.

Ezzel a  kafkai poézis egyik rétegéhez érkeztünk. A metafora és az értelmezések feszültségé
hez. Az események és a m agyarázatok naiv-groteszk vitája adja művészetének sajátos varázsát, 
világon-kívüliségét, és mégis félelmetes evilágiságát. M ert a regény története így a lehetséges 
értelmek világában kószál -  ezért nincs is ennek a regénynek történet-fonala - ,  hogy az tán  annál 
súlyosabb valósággal jelentkezzék az olvasó élm ényeiben. Az értelmezés poézise a kafkai próza 
egyik legfontosabb újszerűsége. Filológiailag könnyű lenne tanulm ányaira hivatkozni, melyeket 
a talm udizm usban, a zsidó misztika, a chassidizmus körében végzett, és még húzni azokat a p ár
huzam okat, melyek az „értelmezés” ta lm udban  gyakorlott rendje és a kafkai stílus között 
kínálkoznak. Azt hiszem azonban, hogy ez a  vívm ány mélyebb társadalm i élmények szülötte, és 
a talm udbeli tapasztalatok csupán a formai kifejezés külső alakját sugallták. E lőbb alakult ki 
egy új világélmény, és csak ennek fényében fedezte fel az új formalehetőségeket.

K afka a modern élet új vonását tárta fel: a  jelenségvilág eleve több értelmű, nem  azért, m ert 
az em berek többféleképpen magyarázzák, hanem  azért, m ert többféle m agyarázatot kíván. 
Swift parabolái még egyértelműek lehettek, E . T . A. Hoffmann vagy Szaltikov-Scsedrin szatirikus 
arabeszkjei is egy fő jelentéssel bírtak. A m odern polgári élet azonban létrehozta a többértelm ű
ség látszatát, ugyanazok a felszíni jelenségek többféle mozgástörvény közös álruhái lesznek. A lát
ható események, a hétköznapi élet elemi tényei több arcú társadalmi lényeg maszkjai lesznek. 
Marx a tőke látszatalakzatainak elemzésekor felhívja erre a figyelmet, mikor pl. arró l ír, hogy 
a „pénzt fiadzó pénz” látszata -  a kam atozó tőke jelensége -  a termelőfolyamatok sokféle, 
egymástól különböző mozgásának közös megjelenési alakzata, mely ezzel el is rejti saját eredetét. 
A felszínen csak egy látszatösszefüggés jelenik meg: a pénzből több pénz lett. A jelenség igazi 
eredetét nem  lehet m ár felderíteni, csak a tudom ányos ökonómia tudja kibányászni forrásait. 
De a tarta lom  különféleségét elrejtő közös megjelenési formák az átlagéletben is uralkodnak.
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“ I

„H a két em ber ugyanazt teszi -  az nem ugyanaz” -  mondjuk, de mégis megtévesztő m arad  
a hasonlóság, mennél jo b b an  tért hódít az élet uniformizálódása, mennél inkább a divat d iktál 
bizonyos m agatartásform ákat, melyek aztán a legkülönbözőbb társadalmi igények és törekvé
sek közös álruhái lesznek.

Kafka az egyszerű tények objektív többnyelvűségét írja  le, metaforikus ábrázolásm ódjának 
ez a felfedezés alkotja képalkotó energiáját. A kép és a lehetséges m agyarázatok sokfélesége 
és végül az olvasó saját értelmezései adják a kafkai világ saját színeit. Csakhogy Kafka ezzel a 
m odern jelenséggel szemben kettős m agatartást tanúsít: egyfelől szatirizálja, leleplezi a hazug 
egyértelműséget, felcsillantja a látszat ürességét, másrészt szkeptikus m arad: a lehetséges m agya
rázatok csupán az emberek értelmezési dühéből szárm aznak, az igazság szám ukra is m eg
közelíthetetlen. A nagyképű vagy mulatságos értelmezések egymás mellett állnak, m int az irónia 
mozaikjai: az egyik feltevés éppoly dőre, m int a másik. A kafkai metafora azért olyan lebilin
cselő erejű, m ert ez az ironikus kételkedés színezi. Groteszk költőiségét az rajzolja ki, hogy az 
egyes em berek szerepéből, vagy jelleméből, hivatalából vagy rigolyáiból kerekednek ki a sajátos 
értelmezések. Az emberek általa jellemzik önm agukat, helyzetüket, hivataluk szellemét, életük 
furcsaságát és a ketrecbe zárt küszködés kiúttalanságát. A magyarázó kedély a végtelenbe fut, 
■és ez a végtelenség adja írásainak sajátos költőiségét. De ez hangolja le az olvasót, ez kezdi 
fojtogatni is pesszimizmusával, tragikus szomorúságával.

K afka az értelem kalandját írja meg, a kalandnélküli kalandregényt teremti meg. Epizódjai 
éppoly lazán kapcsolódnak egymáshoz, m int a pikareszk regények önálló történetei, a hős itt 
is naiv, a világ vermei itt is mélyek. Csakhogy az epizódok írói-tartalm i lényege nem  a kaland, 
az objektív történés, hanem  az értelmezés, mely fontosabb, m int a legtöbbször nem  is létező 
cselekményszál. Ez a feszültség, mely a kalandregény szerkezeti atmoszféráját és a ka land 
nélküliséget egyesíti -  fárasztja az olvasót. Az intellektuális kaland nem tudja kielégíteni az 
olvasó kalandra felcsigázott várakozását. Ebből a feszültségből adódik az olvasó fásultsága 
és helyenként unalm a is. Ezért volt nagyobb hatása A pernek A kastélyyeX szemben. O tt a tö r
ténet szerkesztése koncentrikusan futott, egyre közelebb a  véghez, Joseph К . végső össze
omlásához, fizikai megsemmisüléséhez. A m etaforák szerkezete is állandóan alakul: egyre 
inkább áttetszik rajtuk a végső összefüggés: az a kafkai jelzés, hogy az ember bűntelen m ivoltá
ban is eleve bűnös, hogy a társadalom  előbb hozza m eg a  büntetést és csak aztán  keresi m eg 
a  bűnöket, hogy igazolja a büntetést. A kastély ezzel szemben egy helyben látszik mozogni, 
voltaképpen a megérkezés regénye: K. állandóan m egérkezik valahová, anélkül, hogy e lju t
hatna odáig. Sem a faluba, sem a kastélyba, sem a  házasságba nem ju t el, csak állandóan 
„ ú tb an  van” feléjük. Egy pillanat végtelenítése ez a regény. A metaforák is m indig ugyanazon 
a szinten élnek, és ez a modellszerű azonosság fárasztja el az olvasót.

Ami a regényből, az értelmezések tudákos párbajából hiányzik, az a téves, hamis megfejtések 
ironikus igazsága. Az irónia hatványa lenne ez ti., hogy az emberek hamis értelmezéseik révén 
mégiscsak közelebb kerülnek az igazsághoz, a lényeges mozzanatokhoz. A per e felé a dialek- 
tikusabb irónia felé törekedett, míg A kastély csak a fantazm agóriák színes kavargását ábrázolja: 
az  emberek egy varázsgömb felszínén nyüzsögnek, m indegyik azt hiszi, m ár belelát a göm b 
belsejébe, pedig valójában m indnyájan vakok.

A  látszat bábszínháza

Olga, aki titokban gyengéd vonzalm at táplál K. irán t, hosszú történetben próbálja felvilágo
sítani rem énytelenül szeretett kedvesét a falubeli és a kastélybeli állapotokról. K. ám ula tta l 
és idegenkedéssel hallgatja ezt a leckét az abszurdum ról, és csak egy-két alkalom m al szakítja 
félbe a lányt.

(A tisztviselőknek) „eszük ágába sem ju t, hogy kinézzenek a kocsi ablakán, a kocsi zsúfolá
sig van aktákkal, a tisztviselők ezeket tanulmányozzák.

-  Pedig én lá ttam  egy hivatalnoki szán belsejét -  m ondta K. - ,  és abban egyáltalában nem  
voltak akták.

Olga elbeszélésében egy nagy, szinte hihetetlen világ tá ru lt elé. Nem állhatta  m eg, hogy 
a  maga kis élményével hozzá ne érjen, s ezzel világosabban meggyőzze m agát m ind e világ, 
m ind a saját létezéséről.
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-  Lehet -  m ondta O lga - ,  de akkor még rosszabb.”
K. tényeket közöl, m ire O lga tényeknek és fantáziaképeknek furcsa keverékét meséli. A beszél

getés fő témája a látszat. M ert az érdekes ebben a rövid dialógusban az, hogy K. megjegyzése, 
mely normális esetben az egész fantáziaépítményt összeomlaszthatta volna - ,  ebben az esetben 
semmit sem változtat O lga -  és nyilván -  a falusiak látásm ódján. Továbbra is úgy látják a tiszt
viselőket, ahogy korábban  tették. Az emberek azt hiszik, hogy ismerik a dolgokat, kialakítanak 
m aguknak egy képsort az intézményekről és eseményekről -  és jobban hisznek ennek a képzeletbeli 
képnek, m int a valóságnak. Frida pl. egyszer arról mesél, hogy az urak hintójábán finom  konyak 
van, K. megjegyzi, hogy ő mégkóstolta ezt az italt, és nem  is olyan finom, ellenkezőleg, olcsó 
lötyedék. Fridát azonban nem  lehet meggyőzni: mindenki tudja, hogy ez így van. Pepi elmeséli 
K .-nak hogyan látja  a falu Fridát, m int csaposlányt: senki sem tudja milyen viszonyban is van 
Klamm-mal, de az egész falu mégis egységes képet alakít ki m agának erről a  kapcsolatról: 
valójában nem is kedvese a főembernek, csak dicsekszik ezzel. A valóság tehát olyan, m int 
amilyennek „m indenki” látja, vagy ahogy a „többiek” hiszik, és a tények ezen m it sem változtat
nak. Nem abban a fichtei értelemben, hogy am ennyiben a tények nem felelnek meg az elmélet
nek, akkor „annál rosszabb a tényeknek” , hanem  a megbabonázott szem értelm ében: m indenki a 
más szemével, a közhangulat által alakított szemüvegen keresztül látja és elemzi az élet eseményeit. 
„M indenki” , vagyis azok, akik a faluban laknak, akik „belül vannak” -  m ert a  „belül levés” 
egyenes következménye a dolgokat átalakító látásm ód, a látszatokban való elfogultság.

Kafka tehát egy sajátos szerkezetű látszatvilágot tá r elénk, a fantáziaképek általános uralm át, 
a szubjektív látszatok birodalm át. Még a huszadik század elejének realistái is a rra  törekedtek, 
hogy a valóságos és látszólagos életviszonyokat egymáson mérjék és így leplezzék le az utóbbi 
torzításait. Csehov V ánya bácsi szomorú elégiájában egy család látszólagos életform ájából indul 
ki, hogy aztán a valóságos anyagi mozgató rugókat felcsillantva, lehámozza ezt az előkelőnek 
hazudott életmódot: az öreg Ványa m unkája terem t Szerebrjákovék szám ára professzori 
rangot, vagyont. De még a brechti FIáromgarasos opera is ezt az objektív látszatot csúfolja ki, 
mikor a gazdagok és gengszterek közé egyenlőségjelet húz. Ezekben a m űvekben az ábrázolás 
közös gerince, hogy a  társadalm i látszatot objektív alakzatnak fogadják el: nem  az emberek 
képzelődésében él az előkelőség, a társadalmi hatalom  stb., hanem  ezek objektív -  noha hamis -  
tények, m ert m ögöttük egy másik, valóságosabb összefüggés lapul. Kafka itt is megelőzi korát, 
olyasmit fedez fel, am ire csak jóval később, lényegében a fasizmus beköszöntésével és az anti
fasiszta mozgalmak tapasztalataival érzett rá a művészet. Ez az új jelenség a szubjektív látszat
formák fokozatos eluralkodása. M it értünk ez alatt?  Az objektív látszat olyan viszonyt teremt 
a valóság és az em ber között, am it a maszk és arc különbségével lehetne érzékeltetni. Az álarc 
objektív „tárgy” , mégis eltakarja a valóságot arcot. Akinek csak az áll m ódjában, hogy csupán 
az álarcon keresztül ítélhesse meg annak viselőjét, az az objektív látszat foglya m arad . A szub
jektív látszat esetében a néző, a társadalmi gyakorlat embere másképp viselkedik: ő „rá lá tja” 
az álarcot az arcra. K ialakul egyfajta társadalm ilag keltett látásmód, melyet a  közhangulat, 
a propagandaapparátus, a „mass-media” , a divat stb. diktál, s melyet az em berek lassanként 
elfogadnak, és melyen keresztül látják a világot.

Ennek a szemléletmódnak az a tulajdonsága, hogy hamis általánosságokkal dolgozik. ,,Minden 
szán tele van aktákkal” -  gondolják a faluban, és ez a szemléleti tétel általánosabb érvényű, 
m int az egyes tapasztalati tények. Ha esetleg tíz üres szánnal találkoznak is, ez csak véletlen 
lehet, a szemléletet m eghatározó tétel általánosságával szemben. („Igaz, hogy ez itt most 
éppen üres, de általában mégis tele szoktak le n n i. . .” ) A társadalm i, faji, vallási előítéletek közös 
jellemzője ez a rávetítő , valóságot hamisítva látó szemléletmód. Csakhogy a fasizmus, de az 
egész modern polgári életforma ezt a fajta gondolkozásmódot növesztette nagyra az em ber
ben, s ehhez még a dogmatikus korszak gyakorlata is szolgált néhány adalékkal. Kafka tehát 
egy nagyon is élő problém át ragadott meg a szubjektív látszatok ábrázolásával. Regényének 
szürke eminenciása a hazug világszellem, a szubjektív látszat. Nem elég, hogy a kastély és a falu 
között ilyen borzalmas viszony alakult ki, hogy a hatalom  szinte felfoghatatlan elvek szerint 
dolgozik -  az emberek belülről is építik ezt az irracionális képet. A látszatot nemcsak a hatalmasságok 
sugallják, hanem  a  kisemberek is formálják, akik büszkék arra, hogy be vannak csapva, hogy 
a hamis illúziók foglyai. Nemcsak Frida büszke szeretői státuszára, hanem  a kocsmárosné 
életének is legnagyobb élménye, hogy egykor K lam m  kedvese lehetett; az egész falu felháboro-
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dik azon, hogy Amália visszautasította pimasz, kastélybeli kérőjét stb. Nem a valóságot látják, 
hanem  valam i kótyagos m ám or színezi át recehártyájukat: m indent más, torzító színnel fest 
á t ez a szellemi köd. A  Perben Joseph К . és a pap  között a következő dialógussal zárul az ajtón
álló parabolájának  elemzése: „Ezzel a nézettel nem  értek egyet -  mondja fejcsóválva K . - ,  
m ert ha elfogadjuk, akkor igaznak kell tartanunk m indent, am it a kapucr mond. Viszont te 
m agad indokoltad meg részletesen, hogy ez lehetetlen. N em  -  mondta a pap  - ,  nem  kell igaz
nak tartanunk  m indent, csak szükségszerűnek kell ta rtanunk . -  Lehangoló nézet -  m ondta K. -  
A hazugságot avatják világrenddé.” A hazugság, m int világrend -  ez regényének fő tém ája, m ert 
Kafka szerint olyan világrend ez, melyet vakon fogadnak el, sőt örülnek is kábulatának.

A kábu la t megszállottáit Kafka szánalommal, fájdalom m al és maró szatírával ábrázolja. 
A kép, am it erről a becsapatásról nyújt, mélységes tiltakozás. És egyben fájdalmas nosztalgia is. 
Tiltakozás a hazugság u ralm a ellen, és nosztalgia azokkal szemben, akik naiv m ódon hinni 
tudnak benne és jó l érezhetik m agukat ebben a kábulatban . M ert a hazugságot felismerők sorsa 
a számkivetettség, a „bűnös” életforma, a társtalanság. Ennek okát abban látom, hogy K afka 
ugyan felfedezi a látszatnak ezt a modern form áját, de egyúttal abszolutizálja is uralm át. 
M éghozzá kettős értelemben. Egyfelől úgy, hogy az em berek csak különbözőképpen értelmezik 
a szám ukra felfoghatatlan Törvényt, másfelől úgy, hogy senki sem tud a látszat eme bábszín
házából kiszabadulni és józan  szemmel tekinteni a világra. Kafka maga is foglya m arad  ennek 
a látszatszerűségnek: nem  veszi észre, hogy a látszatokban ott van a valóság is. Hegel egyszer 
azt írja, hogy a látszat a semmisnek, a nemlétezőnek alakzata. S valóban, a látszatban azt 
vesszük valóságosnak, am i „nincs” . Csakhogy Hegel, a dialektikus gondolkodó ehhez a követ
kezőket fűzi hozzá: „csupán azt kellene m egm utatnunk, hogy azok a meghatározások, melyek 
a látszatot a lényegtől megkülönböztetik, egyúttal a  lényeg meghatározottságai is, noha ezek 
a látszatot alkotó lényegi meghatározottságok aztán  a lényegben fel is oldódnak. A látszat 
semmissége tehát nem más, mint a lényeg negatív természete” . Vagyis, lefordítva a hegeli gondolatokat 
a mi problém ánk nyelvére: a látszatok nem egyszerűen üres képletek, hanem  a valóság lényegi 
m ozzanatait is m agukban hordozzák. Kafka ezt a belső dialektikát m ár nem  látja meg, szerinte 
a  világ, a m odern társadalom  csak látszatot tár a kábult nézők elé, és a lényeg, a Törvény, vala
hol ism eretlenül, kifürkészhetetlenül lebeg az em beri tülekedés felett. A bénultság költője, 
a tiltakozás és nosztalgia együtt jellemzi világképét, és ha m i az egyiket ki akarjuk retusálni költé
szetéből, úgy csak egy színtelenített képet kapnánk, am i azonnal elvesztené vonzerejét. Csak 
a pro és contra feszültségében van varázsa.

A befejezetlenség

A regény torzó, a történet befejezetlen m arad. De ez is felbomlik igenre és nemre. Ezt a művet 
nem is lehet befejezni: a szálvezetés szerkezetében van  a befejezhetetlenség, az állandó, szinte 
önállósuló tovább-bonyolítás tehetetlenségi nyom atéka. K afka valamelyik fennm aradt jegyzete 
lapján ugyan olvashatjuk a tervezett befejezést: K. m ár halálos ágyán fekszik, teljes elhagyatottsá- 
gában, m ikor jö n  a K üldönc a hivatalból: ügyét felülvizsgálták, és ha nem is veszik fel a Kastély 
szolgálatába, de eltűrik, hogy a faluban éljen. K .-t m ár ez sem érdekli . . .  Ez a befejezés azon
ban nem  illik a „történetnélküliség” végére. Befejezése csak a „plot” -nak, a cselekménynek 
lehet, K . v itája, értelmezési kísérletei, látszólagos sikerei u tán  kiderülő kudarcai -  végtelen sort 
alkotnak.

Ehhez já ru l még egy művészetszemléleti meggondolás is: K afka úgy érzi, hogy a befejezés, 
tehát a lekerekítés valahogy a megoldódás, a kibontakozás sugalmazása is lenne, tehát egy kicsit 
optimista kicsengést is adna -  annak ellenére, hogy önm agában meglehetősen szomorú záró
akkordot jelentene. De m aga az a körülmény, hogy a borzalm ak egyszer véget érhetnek, akár 
csak egyetlen em ber életében is -  ez a befejezhetőség K afka számára ellenszenves megoldás, 
rpert ő a borzalm ak végtelenségét látja. Ez az anyagkezelési mód a torzóban gondolkozás jegyében 
indul, eleve az a célja, hogy végtelen töredék legyen, és nem  a művészi tehetetlenség vagy óva
tosság következménye. K afka nemcsak a világgal vitázik, hanem  annak szerkezetét látva m agá
val a regényformával is vitába száll, azt is szét akarja feszíteni, ugyanakkor, mikor legfontosabb 
kompozíciós sajátságait meg is akarja őrizni. A regénytelen regény tehát úgy születik, hogy sem
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kifejlés, sem cselekmény, sem igazi hős nem  szerepel benne, de mindennek mégis van egy vir
tuális előrehaladása, az alakoknak van valamiféle „hősszerűsége” , a cselekmény helyett a cse
lekvési lehetőségek egyre bonyolultabb összekuszálódása. (G ünther Anders m ár idézett tanul
m ányában írja, hogy a kafkai regény hősei nem  látható központjai az ábrázolásnak, hanem 
olyan valósággal rendelkeznek, m int a kör középpontja: kiterjedésük, „testiségük” nincs, s 
mégis köréjük épül az egész világ.) Jó l látható  ez a fejezetek egymásutánjának kompozicionális 
elrendezésén. V égül is minden fejezet önm agában is élvezhető, és a történet m inden fejezet után 
befejezhető, m ert m indig csupán egy-egy pillanat végtelenbe futó elemzését nyújtja. Kafka 
a polgári irodalom  „lektűrjeivel” akar vitázni, melyek lekerekítettségükkel váltak a délutáni 
emésztés elősegítőivé. A lektűr azonban nemcsak tartalm ilag hazug, hanem form ai felépítésé
ben is az, a kezdet és vég, a belépés és kilépés sugalmazásával arra oktatja az olvasót, hogy nem
csak m inden jó  ér véget egyszer, de m inden rossznak is vége lesz, hogy az élet végül is szép, 
legfeljebb csúnya epizódok tarkítják. Kafka a kilépés lehetősége ellen tiltakozik: aki egyszer ide 
betette a lábát, az ne reménykedjen abban , hogy menekülhet. Atmoszférájának állandóságát 
akarja biztosítani ezzel; a világ nyomasztó valóságát akarja érzékeltetni azzal, hogy az álmodó 
nem  tud  felébredni. íg y  lesz az álom m aga a valóság. H a fel lehetne ébredni, ha az álom  egyszer 
véget érhetne, akkor az ő története is csak epizódnyit adhatna a borzalmakból.

Egy új regényformát csinált, a végtelen töredék formáját. Nemcsak nagy regényeinek töredék- 
szerűsége bizonyít emellett, hanem  vázlatainak, novellatöredékeinek légiója is, m ely eleve a 
végtelen folytathatóság felé m utat. Á llapotrajz, melyben az epizódok, a küzdelmek és gondolati 
elemzések újra meg ú jra ugyanazon az állapotbeli színvonalon ismétlődnek meg. A kínai fal, 
az Óriásvakond, Egy kutya kutatásai, A szomszéd stb. csupán olyan szerkezetű töredék, mely bár
mikor folytatható és sohasem fejezhető be. Művészete a befejezés kikerülésének, a végtelenített 
próza igézetének jegyében áll.

Bárhol ragadjuk is meg művészetét, m indenütt az igen és nem  vitázik egymással, és lebilin
cselő varázsát épp ez az ellentmondásos szövevény csodáitatja meg az olvasóval. És a pro azál
tal válik élménnyé, hogy a contra, az ellenérzés sejtelmeibe van ágyazva, míg ellenkezéseinkből 
azért lesz megint művészi élmény, m ert művészetének igézetéhez vezet. Bírálatából nem  m arad
hat tehát ki ennek a kettősségnek szembesítése, együttes szemlélete.

Erre tettünk A kastély ürügyén -  próbát.

A film cselekményes művészet. Autonóm 
formanyelve, saját eszköztára van, de cselek
ményes volta m indig kapcsolatba hozza az epi
kus és a drám ai művészetekkel. Ez a kapcsolat 
teszi lehetővé a regények filmrevitelét. Részben 
ez a kapcsolat a m agyarázata annak is, hogy 
a film és a regény X X . századi fejlődésében 
több vonatkozásban konvergenciák m utatkoz
nak. Megkíséreljük ennek a viszonynak néhány 
kérdését röviden felvázolni annak előrebocsá
tásával, hogy az alább  érintett kérdések végső

G Y Ö R F F Y  M IK L Ó S

A  film  és a regény
formai viszonyának néhány kérdése

fokon mind a filmnyelv és az íro tt nyelv viszo
nyának alapvető esztétikai problém ájában 
gyökereznek, amelyre itt kitérni nincs lehető
ségünk.

1. Konvergenciák a film és a regény fejlődésében

A filmnek a regényre gyakorolt hatásáról 
m ár sok szót ejtettek. A kritikusok azonban 
rendszerint eltúlozzák a közvetlen hatás jelen
tőségét. H a a fejlődésben érintkezési pontokra
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bukkanunk, ez többnyire a fejlődés párhuza
mosságából adódik.

Föltétlenül meg kell különböztetnünk a köz
vetlen kölcsönzést a fejlődés párhuzam osságá
ból adódó rokon-jelenségektől, amelyek mind 
az irodalm i, mind a  fiimi szférán kívül eső 
tényezőktől függnek. A közvetlen hatás igen 
ritka. Egy-két kivételtől eltekintve csupán eről
te te tt belemagyarázással tu d u n k  a  film adó
sává tenni egy írót.

Kétségtelen azonban, hogy G rah am  Greene, 
M alraux  helyenként filmes „trükköket” hasz
nál. És egyértelmű, hogy Dos Passos „M an
h a ttan  Transfer” (Nagyváros) c. regényében 
folyam atosan is filmszerű effektusokra törek
szik. New York kőrengetegét s a  felhőkarcolók 
között gomolygó végtelen sok szereplőt követ
kezetesen a  némafilm viharos, expresszív kép
halm ozásával jeleníti meg. A  regény szagga
tottságával, lélegzetelállító tem pójával a vi
lágvárosi élet tébolyító ritm usát kívánja érzé
keltetni. A híradó- és riportszerű mozaikok 
villanásnyi fényében felbukkanó szereplőkre 
csak annyi figyelmet fordít, am ennyire egy 
kívülről és hűvös tárgyilagossággal megfigyelő 
em bernek ebben a rohanó forgatagban ideje, 
alkalm a ju t, amennyit ma egy em ber élete a 
másik szemszögéből számít. A szemléletnek ez 
a közvetlen átvitele a technikára azonban el
téveszti a célt. A regény szegényesebb, mint 
egy anyagából készült film le tt volna. A film
képek önm agukban hordozták volna a konkrét 
valóságra való vonatkozásukat, szorosabb kap
csolatban m aradtak volna az ábrázolt való
sággal. A „M anhattan  T ransfer” -t -  a szavak 
természeténél fogva -  fakó általánosságokba 
lendíti a dolgok puszta jelzése, puszta néven 
nevezése.

M ás írók műveiből is ki lehetne emelni hir
telen képsíkváltozásokat, a megfigyelő „kocsi
zását” . De felvetődik a kérdés, hogy közvetlen 
hatásról van-e itt szó, s nem  inkább  egy olyan 
szemlélet érezteti a hatását, am ely ugyanúgy 
az általános fejlődés szülötte, m in t m aga a film.

Proust például, akiről merészség lenne azt 
állítani, hogy a film volt hatással regényírói 
technikájára, sok helyütt alkalm azza a tér fel- 
darabolását, a „felvevőgép m ozgatását” . „Az 
eltűnt idő nyom ában” első részének második 
fejezetében a  Saint-Hilaire toronyról úgy ad 
képet, hogy a nap különböző óráiban , külön
böző szögekből készített „felvételeit” egymás 
mellé helyezi. Még filmszerűbben h a t, ahogy 
az elbeszélő „kocsizásával” közelít a  martin- 
ville-i tem plom hoz: „Egy fordulónál különös,

semmihez sem hasonlítható örömérzésben volt részem, 
amikor hirtelen észrevettem a martinville-i templom 
kettős tornyát: a lenyugvó nap éppen odasütött, s egy
részt a kocsink mozgása, másrészt az útkanyarodók 
miatt úgy látszott, nem is a mi helyünk, hanem a 
tornyoké változik . . .  A kocsink oly nehezen köze
ledett feléjük, hogy azt hittem, tudja isten, mikor 
érjük majd utói őket, amikor hirtelen a kocsi fordult, 
s épp előttük állt meg; a két torony oly erővel vetette 
magát eléje, hogy ha azonnal meg nem állunk, a be
járóba ütköztünk volna.” Prousttal egyébként a 
párhuzam os fejlődés problém áinak a sűrűjébe 
ju tunk . A felvevőgép folytonos helyzetváltoz
tatásához hasonlítható technikája időszemléle
téből következik, amely m intha a filmidő iro
dalm i anticipációja lenne.

A film ben átalakulnak a valóságos időviszo
nyok, hiszen a film formanyelvének legfonto
sabb sajátossága az, hogy szubjektivizálja az 
anyagául szolgáló objektív valóságot, s ezen 
belül az időt is. A filmbeli időviszonyok bizo
nyos fokig tér-jellegűekké válnak, azaz idő és 
tér h a tá ra i elmosódnak, az egyik feltételezi a  
m ásikat, egyik a másikban valósul meg: az 
idő tér-jelleget, a tér pedig idő-jelleget ölt. Az 
idő térbelivé válása m ár a párhuzam osan futó 
cselekményszálak egyidejűségében létrejön. 
A különböző, térbelileg elválasztott események 
egyidejűségének élménye olyan állapotba he
lyezi a nézőt, amely az idő- és térérzékelés kö
zött valahol félúton van. Egyes m odern szerke
zetű filmekben pedig az idővel való szabad 
já ték  m ár kim ondottan térképzeteket kelt: 
megszűnik az idő kontinuitása, a történet 
előre-hátra mozog az időben, s az egyes idő
darabok  egymáshoz való viszonya a térbeli 
egymásmellettiségre emlékeztet.

N yilvánvaló, hogy a film nem  Bergsontól 
tanu lta  időszemléletét, hiszen az m ár meg
születésekor benne rejlett kifejezési lehetőségei
ben. P roust regénye és Bergson tanai között 
viszont m ár van közvetlen összefüggés. A mi 
szem pontunkból ez is csupán annyiban érde
kes most, hogy az idő művészi kezelésének a 
filmben megvalósuló szubjektivitása és a rész
ben Bergson megtermékenyítő hatására kiala
kult prousti időélmény bizonyos hasonlóságot 
m utat. A  bergsoni tanításban rejlő lélektani 
igazságot, azt ti., hogy a m atériáiban m érhető 
idő nem  m indenki számára tűnik egyforma 
hosszúnak, és hogy a m últunkat állandóan 
m agunkkal hordozzuk, a művészet több-keve
sebb tudatossággal mindig ismerte. Proust ezt 
úgy fejleszti tovább, hogy az eseményeket nem 
valóságos sorrendjükben, hanem  az emlékezés
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által terem tett időrendben m utatja  be, és ezzel 
az idő művészi kezelését ú jabb m ozzanattal 
egészíti ki. K ét olyan eseményt, amely között 
harm inc év telt el, a prousti regényszövedék
ben közelebb érzünk egymáshoz, m int két 
olyat, amelyet mindössze órák választanak el. 
Egy élménynek, benyomásnak az értelmére, 
titkos, rejtett tartalm ára a hős csak évek m úl
tán  jön  rá, de a régm últnak ez az ismételt, 
fokozott birtokbavétele, nagyszerű vagy szo
rongató megvilágosodása alig különböztethető 
meg a jelen megismerésétől, belső és külső ese
ményeitől. így  jö n  létre a szakadatlan jelennek, 
az időbeliségnek az a térbeliségre emlékeztető 
egymásmellettisége, az a szimultaneitds, am e
lyet a film formanyelvének jellem ző tulajdon
ságaként ta rtunk  számon.

Joyce az ,,Ulysses” -ben tovább fokozza ezt 
a  szim ultaneitást, amely nála egy teljesen de- 
zintegrált világ ábrázolására szolgál. A valóság 
mozgását m egszakíthatatlan, tagolhatatlan, 
egynemű folytonosságnak fogja fel, de m iután 
a  nyelvi ábrázolás diszkontinuáló kényszerére 
van utalva, ezt a belső tapasztalás alaktalan, 
homogén fluidum ában ábrázolja: a tartalm i 
elemeket m inden közvetítő szerepüktől meg
fosztja, semmit sem tudunk eredetükről, össze
függésükről, csupán egymásmellettiségüket ér
zékeljük. A kronológiai rendet teljesen feloldja 
a tudattartalm ak felcserélhetősége, a regényt 
bárhol el lehet kezdeni olvasni, és tetszés sze
rinti sorrendben olvashatjuk az egyes fejezete
ket. Az olvasónak így egy m inden ízében térér
zetet keltő képződménnyel van dolga, nemcsak 
tartalm ilag szól a regény egy nagyvárosról, ha
nem  szerkezete is bizonyos fokig egy utcaháló
zathoz hasonlítható: szabadon mozoghatunk 
benne akárm erre. Az időbeliségnek ez a térbeli 
jellege Joyce regényét olyan filmhez teszi ha
sonlóvá, amelyben immanens értékű „snittek” 
halm azát vágjuk össze; mindegyik jelenidejű- 
séget és a többihöz viszonyítva egymásmelletti- 
séget szuggerál. Nyilvánvalóan az sem véletlen, 
hogy Joyce a  filmkészítéshez hasonló módon 
írta regényét: egyszerre több fejezeten dolgo
zott, és utólag „vágta” össze a kész darabokat.

A hagyományos regényben a történetet való
ban történetnek, vagyis az idő múlásával meg
történtté fagyott m últ egy darabjának éreztük. 
Proust és Joyce megkísérli az éppen születőben 
levő történet leírását. Igaz, a klasszikus rea
lista író is rendszerint mintegy a  szemünk lá t
tá ra  bontotta ki a történetet, de valójában 
távol tarto tta  m agát tőle, inkább az olvasójá
nak a nézőpontjával azonosult, kívülállóként

m ondta el az eseményeket. Az ilyen jellegű 
regényekben az epikai jelen m indig visszapil
lantás, valam i m egtörténtnek a  felidézése, je
lennek álcázása. Proustnál és Joyce-nál ez a 
jelen valóságos. A hős úgy bontakozik ki előt
tünk fokról fokra, ahogy egy nagy  belső mono
lógban m egm utatja m agát, anny it tudunk meg 
róla, am ennyit elmond m agáról. Az író itt már 
nem  az a fix pont, az a vezércsillag, amely a 
klasszikus regények fejleményeit irányítja, őt 
m agát is magával sodorja a valóságanyag 
mozgása, amellyel együtt kell úsznia, hogy ne 
m erüljön alá ebben a végtelen mozgásban. Ez 
a film szerkesztésmódjával para le l jelenség. 
A filmben is teljesen feloldódik a m últ a jelen 
illúziójában, a történet szem ünk lá ttá ra  sarjad 
ki a valóság mozgásából, növekszik, terebélye
sedik és teljesedik be, látszólag m inden külső 
beavatkozás nélkül.

2. Objektív kívülállás vagy szubjektív értelmezés?

Az előbb felvázolt szemléletváltozásnak volt 
szerves folytatása, szükségszerű következménye 
az elbeszélőnek a történethez való viszonyában 
bekövetkezett újabb változás, amelynek ered
ményei az amerikai regényben kristályosod
nak ki. A klasszikus realista regényíró telj
hatalom m al rendelkezik hősei, története fölött, 
egyszerre m indenütt ott van , m in t egy had
vezér a csatát vagy egy bábjátékos a bábjait, 
úgy irányítja hőseinek sorsát, a  cselekményt. 
Látja őket kívülről, leírja környezetüket, moz
dulataikat, arckifejezésüket és természetesen 
m agát az akciót. Bele tu d  helyezkedni hősei 
lelkivilágába, idézi, elemzi gondolataikat, ér
zéseiket, megjegyzéseket fűz tetteikhez, s el
vonatkoztató eszmefuttatásokra van alkalma. 
A regényfolyam szélesen höm pölyög előre ki
jelölt m edrében; az író m ár tu d ja , sokszor jelzi 
is, hogy hová vezet hőseinek sorsa. A klasszikus 
realista alkotó a valóság teljes és objektív 
visszatükrözésének igényével lépett fel, értel
mezte a társadalmi valóságot, analizálta a sze
replők lelkivilágát.

A X X . században tovább él és a szocialista 
regénybe torkollva tovább fejlődik ez az elem
ző-értékelő regénytípus. Pl. M artin  du Gard, 
Aragon, Dreiser, Heinrich M ann , Solohov stb. 
művészetében. De ezzel párhuzam osan egy
szersmind problematikussá is v á lt az írónak a 
klasszikus realizmusra jellem ző viszonya anya
gához. Gide a „Pénzham isítók” -ban ezt a 
viszonyt vizsgálja felül, p róbálja  újjal helyette
síteni. Az újítás lényege, hogy több nézőpontból
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elemzi az  eseményeket és a szereplőket, s ki
derül, hogy  a különböző nézőpontokból tett 
megfigyelések nem fedik egym ást, sőt, ellent
m ondanak . Az egyes szereplőkről, m agáról az 
egész tö rténetrő l végül nincs pon tosan  körül
h a tá ro lh a tó  képünk, lehet a regény  igaz is, 
meg n em  is, az egyes figurák lehetnek  ilyenek 
meg o lyanok  is.

L ényegében ez Gide dilem m ája, amely az
óta m in d  a regénynek, mind a film nek alap
vető ta r ta lm i és formai kérdése le tt. G ide kísér
lete u g y an o d a  vezethető vissza, ah o n n an  Proust 
és Jo y ce  kísérlete fakad: az író  nem  keresi 
többé a  valóság értelmét, hanem  együtt él a 
valósággal. Nem szükséges itt az alko tó  világ
nézetének meghatározó szerepére utalnunk, 
hiszen a  dilem m a tulajdonképpen az  elkötele
zettség vagy  el nem kötelezettség ellentétéből 
adódik, s ennek az ellentétnek a  társadalmi 
h á tte ré re  m ár többször rám uta ttak .

A szem léleti revízió eredm ényei az  amerikai 
regényben kristályosodnak ki. M i volt az új 
ebben az  amerikai regényben? Dos Passos a 
szociológus kívülállásával és tárgyilagosságával 
hűvösen és józanul regisztrál, H em ingw ay min
den lé lek tan i elemzés, kom m entár nélkül, a 
cselekm ény puszta vázát hordozó, lakonikus 
rövidségű mondatokban és párbeszédekben ad 
elő, C aldw ell elemi erejű, népi frisseségű, ki
a p a d h a ta tlan  mesélőkedve pedig  végtelenül 
leegyszerűsített, az elbeszélés m itikus forrásait 
idéző regények során át árad. M esszire vezet
ne, h a  fel akarnánk gombolyítani az  amerikai 
regény fejlődésének a hem ingway-i objektiviz- 
m usba torkolló  szálait. A szálak egészen az 
álszent puritanizm us erkölcsi cenzúráját, a 
,,genteel trad ition”-t elvető század eleji szocio
lógiai érdeklődésig nyúlnak vissza (Upton 
Sinclair, J a c k  London, Sinclair Lew is). És az 
am erikai civilizáció, a Dél és az első világhá
ború dezilluzionáló élményén á t  vezetnek az 
„elveszett nemzedék” művészi kísérletezéséig, 
am elyekre az illúzióvesztettség m elle tt a többi 
m űvészeti ág  avantgardizmusa is rányom ta a 
bélyegét. Az új prózastílus k ialakulásában  fon
tos szerepet játszott a behaviorista pszicholó
giai irán y za t, amely az ember lelki jelenségeire 
külső megnyilvánulásainak, viselkedésének 
megfigyeléséből következtet.

H a hasonlóságokat találunk az amerikai 
regény és a film kifejezésmódja között, akkor 
is félreértés lenne közvetlen h a tásró l beszélni. 
Bizonyos analógia tényleg fennáll: pl. He
m ingw ay is arra épít, hogy az érzelm ek és 
m egnyilatkozásaik szükségszerű oksági viszony

ban állnak  egymással, ő is, akár a film, ténye
ket, akciót, párbeszédet, a belső tartalm ak 
külső megjelenési formáit rögzíti. De az ame
rikai regény által meghonosított stílus is csak 
akkor h a t, ha  a valóság felszínén átszűrődik a 
m élyrétegek színe, dom borzata, ha látszat és 
lényeg dialektikája valóban létrejön.

Az objektivista módszer túlhajtása mind a 
regényben, m ind a filmben oda vezet, hogy a 
történet, a  bem utatott valóság nem  m utat tú l 
önm agán, nem  nyit ablakot tágabb összefüg
gésekre. Robbe-G rillet regényei ennek a szél
sőséges objektivizmusnak a világába is elveze
tik az olvasót. Robbe-Grillet nem  is akar egye
bet, m in t leírni egy viselkedést, m agatartást 
(com portem ent), a pszichológiai revelálás 

m inden szándéka nélkül. Elméleti írásaiban a 
filmre hivatkozik: „A film, amely szintén a pszi
chológiai és naturalista hagyomány örököse, rend
szerint csak azt tűzi ki maga elé célul, hogy egy 
történetet képekbe transzponáljon: csak arra törek
szik, hogy néhány jól kiválasztott jelenettel a néző
ben felébressze azt a jelentést, amelyet a mondatok 
hosszan és kényelmesen megmagyarázhatnak az 
olvasónak. A film minden pillanatában olyan erővel 
ránt ki bennünket belső kényelmünkből, olyan erővel 
kényszerít rá, hogy belehelyezkedjünk világába, 
amilyet hiába keresnénk a megfelelő írott szövegben, 
regényben vagy szcenárióban. A hagyományos re
gényben a cselekmény foglalatául szolgáló tárgyak 
és gesztusok teljesen eltűntek, hogy átadják helyüket 
puszta jelentésüknek: az üres szék csupán távol
létet vagy várakozást jelentett, egy kéz a vállon nem 
volt más, csak a szimpátia jele, az ablakrács pedig 
azt mondta: nem lehet kimenni. . .  És íme, most 
látjuk a széket, a kéz mozdulatait, a rács formáját. 
A jelentés nyilvánvaló marad, de ahelyett, hogy 
lekötné a figyelmünket, olyan, mintha csupán ráadás 
lenne, amely még sok is, hiszen ami megragad ben
nünket, amit megőriz az emlékezetünk, ami a bi
zonytalan észbeli fogalmak számára lényegesnek és 
szilárdnak tűnik, az maga a cselekedet, maguk a 
tárgyak, a mozgás és a körvonalak, amelyeknek a 
kép akaratunktól függetlenül egy csapásra realitást 
kölcsönöz . . . ”

R obbe-G rillet-t tehát m egragadja a filmnek 
az a képessége, hogy a valóság ábrázolásában 
nem szorul rá  a második jelzőrendszer köz
vetítésére, hanem  önmagával, helyesebben 
konkrét valóságelemekkel kelti életre tárgyát. 
A film nek ezzel a közvetlenségével szeretné 
m egújítani a regényt: „Meg kellene próbálni 
tehát a pszichológiai, társadalmi, funkcionális 
jelentésvilág helyébe egy sokkal szilárdabb, köz
vetlenebb világot alkotni. Talán úgy, hogy a tárgyak
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és a gesztusok elsősorban jelenlétükkel hassanak és 
hogy ez a jelenlét aztán végig uralkodjék, túl min
den értelmező szándékon, amely a cselekedeteket és 
tárgyakat összefüggéseknek bizonyos rendszerébe, 
érzelmi, szociológiai, freudi, metafizikus vagy más 
rendszerébe zárná. A jövő regényeiben a tárgyak 
és a gesztusok elsősorban jelen lesznek és csak 
aztán jelentenek valamit. . .  a tárgyak lassan el
vesztik ingatagságukat és titkaikat, lemondanak 
hamis rejtélyeikről, arról a gyanús belső tartalmuk
ról, amit egy esszéista a dolgok romantikus szívének 
nevezett.” (Une voie pour le rom an futur.)

Robbe-Grillet sok tekintetben m ár saját 
gyakorlatával megcáfolja regény elméletét. Azt 
állítja, hogy „az ember szemléli a világot és a 
világ nem  fordítja feléje a tekin tetét” , nem 
válaszol, de ő sem tudja teljesen függetleníteni 
a tárgyakat az embertől, m ert m ár a tárgyak 
kiválasztása szubjektivitást tételez föl. V alóban 
filmes módszerekkel közelíti meg a tárgyakat: 
kiemeli őket környezetükből, körüljárja őket. 
De akárcsak a film, tudatos „hátsó  gondolat
ta l” teszi ezt őis: tartalom kibontó, atmoszféra
terem tő funkciója van m inden elemnek. 
Robbe-Grillet-nak a filmre való hivatkozása 
is részben félreértésen alapszik. Bár való igaz, 
hogy egy film gesztusaiban, a dolgok jelen
léteként él bennünk, de ezekre a gesztusokra 
jelentésükkel elszakíthatatlan egységben em
lékezünk vissza.

A ndré Bazin, a jeles francia filmesztéta, 
maliciózusan jegyzi meg egy tanulm ányában, 
hogy a X X . századi regény filmszerű vonásai 
olyan filmművészet hatását tükrözik, amely 
még nem  született meg, és amely olyan töké
letesen alkalmazná a filmben rejlő kifejezési 
lehetőségeket, ahogyan egyes regények tették. 
„Az egymással kölcsönhatásban levő vagy egymással 
rokon tulajdonságokat eláruló művészetek közül a 
regény ment a legmesszebbre, és az árnyalatokat 
tekintve is ez hasznosította legjobban pl. a montázs 
technikáját, az időrend megbontását és a regény 
tudott leginkább az embertelen, szinte az ásványok 
hidegségéhez hasonló objektivizmus hitelesen meta
fizikai érvényű megragadásáig felemelkedni. Mert 
vajon milyen kamera lett volna képes oly szenvtelenül 
kívül maradni a tárgyán, mint Camus a »Közöny«- 
ben . . .  A filmművészeti avantgarde letűnése óta 
egyre több filmet inspirál az xdlra filmszerűnek ne
vezhető regényirodalom.” V alóban elég, ha A. 
Resnais filmjeire gondolunk. A „Szerelmem 
H iroshim a” Duras-nak, a „T avaly  M arien- 
badban” Robbe-Grillet-nak, a „M uriéi” Cay- 
rolnak legalább annyit köszönhet, m int a 
rendezőnek.

3. A filmre alkalmazás problémája

Fölvetődik a kérdés, hogyha a filmnek az 
irodalom ra te tt hatásáról nem  is nagyon be
szélhetünk, vajon nem  a regénynek a filmre 
gyakorolt hatása m agyarázza-e az imént fel
vázolt konvergenciákat. V ajon nem éppen 
Proust, Joyce és W oolf hatására  jö tt rá a film, 
hogy az időrendet föl lehet bontani? S nem az 
amerikai regényen nevelkedett-e az olasz neo- 
realizmus és a cinéma vérité? Az igazságot 
teljes bizonyossággal újra és ú jra  a konvergens 
fejlődésben találjuk meg, a konvergens fejlő
désnek olyan értelmezésében, amelyben a 
hangsúlyt a közös kiindulási alapra, a XX. 
századi társadalm i és szellemi valóságára he
lyezzük. És egyúttal figyelembe vesszük az 
állandó kölcsönhatást is, am ely megterméke
nyítő érintkezésbe hozza az egyes művészeti 
ágak önállóan kialakított, saját belső fejlődésé
ből fakadó kifejezési eszközeit.

A film belső fejlődéséből következik például, 
hogy hol dokum entarista iskolák, hol stilizáló 
törekvések kerekednek felül. A második világ
háború u táni helyzet olyan igényeket támaszott 
a filmmel szemben, amelyeknek a szociológiai 
érdeklődésű dokum entarista stílus tett eleget. 
A társadalm i valóság tükrözésén csiszolódott 
dokum entatív stílust később átvitték a lélek
tani folyamatok ábrázolására. Hasonló fejlő
dést já r t  végig az am erikai regény is, és csak 
kifejezéskészletének kialakulása u tán  került a 
filmmel egymást kölcsönösen megtermékenyítő 
kapcsolatba (André Bazin a  „Paisa” példáját 
említi, amelynek egyes epizódjain Hemingway 
hatása érezhető. Ez azonban nem  jelenti azt, 
hogy Rossellini stílusa, hangvétele nem a há
ború u táni Olaszország valóságában gyökere
zik).

A film egyelőre sokkal inkább rászorul az 
irodalom tám ogatására, m in t amennyire az 
elméletileg kívánatos volna. Egyre jobban 
szaporodnak a megfilmesítések, különösen a 
középszerű filmek között található  sok belő
lük. M íg a némafilm korában a nagy filmek 
m ajdnem  mind eredeti alkotások voltak, ma 
a nagy filmek között is szép számmal akadnak 
adaptációk. Az okvetetlenkedő kritikát ezzel 
tulajdonképpen el is lehet hallgattatni. Ha a 
film jó , mellékes, adaptáció-e vagy sem; s ha 
rossz sem igen árt az eredetinek, sőt rendszerint 
újabb olvasókat szerez szám ára. A kérdés per
sze nem  ilyen egyszerű. M ásképp is meg lehet 
közelíteni, s a válasz rögtön több nehézséggel 
jár. M iért van egyáltalán szüksége a filmnek
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ad ap tác ió k ra?  Azoknak a megfilmesítéseknek 
az esetében , amelyek az eredetit csupán lát
ványos je lenetek , hálás tém ák és motívumok 
forrásának  tekintik, ez világos. De m i a célja 
az igényes rendezőnek: az eredeti hűséges és 
következetes újrafogalmazása egy m ás művé
szet nyelvén , vagy saját m ondanivalójának ki
fejezése, am elyhez a legmegfelelőbb form át egy 
irodalm i m ű  alapanyagában véli felfedezni? 
A két cél szinte minden megfilmesítésben 
elválasz thatatlanu l összefonódik.

A megfilmesítés problémái közül m ost nem 
foglalkozunk a sikeres megoldás kritérium á
val. Egy alapvetőbb kérdést, a megfilmesítésre 
szánt m ű  kiválasztását vizsgáljuk csak. Leg
alább an n y i hozzáértést, művészi invenciót 
igényel egy regénynek a filmre ford ításra való 
kiválasztása, m int magának a fordításnak a 
m egoldása.

A m itikus forrásokból a többi művészethez 
hasonlóan a  film is táplálkozik (C octeau- 
D elannoy: Ö rök  visszatérés, C octeau: Orfeusz, 
Camus: O rfeo  Negro stb.). Ezekben az átdol
gozásokban a  mítosz időtlen, szimbolikus, 
stilizált jellegénél fogva nem  az eredetihez 

.való hűség  a  mértékadó -  mivel az eredeti 
sokszor n e m  is határozható meg pontosan - ,  
hanem  a form ájától függetlenített m itikus tar
talm on v a n  a  hangsúly. A tarta lom , a  cselek
mény k o rtó l független puszta váza új keret
ben, p l. m a i környezetben, m ai szereplőkkel 
elevenedik m eg. De ha a m itikus anyag 
film revitele egy már kész m egform álást vesz 
alapul, akkor is számíthat a rendező az anyag 
némi ru g a lm as formálhatóságára. K akoyan- 
nisz E urip idész Elektráját tekintette filmjében 
k iindulópontnak, de az euripidészi m egform á
lás sajátosságai csak a felhangokat ad ták  a 
mítosz ö rök  tartalm ához.

Shakespeare drám áit megfilmesíteni hálás 
és sikerrel kecsegtető vállalkozás. Először is, 
m ert a d rá m á k  -  elsősorban az epikus drám ák 
-  film revitele kevesebb akadállyal, kom pro
m isszum m al já r , mint a regényeké. M ásod
szor, m e rt Shakespeare drámaszerkesztése ép
pen epikus jellegénél fogva sok tekintetben 
em lékeztet a  film szerkesztésmódjára (sűrű 
színváltozások, rövid jelenetek, párhuzam os 
cselekm ényszálak stb.). H arm adszor, mert 
Shakespeare hősei már-m ár olyan mitikus 
hősök, alaphelyzetei olyan mitikussá v á lt hely
zetek, m in t a  mondáké, s szerzőjük keze 
nyoma, a  k o r bélyege már csak az íro tt szöveg
ben m u ta th a tó  ki, a köztudatban a  leari 
tragédia, a  ham leti konfliktus, a R óm eó és

Júlia-i szerelem él. Nem véletlen, hogy a West 
Side Story teljesen mitikus anyagként kezeli 
Shakespeare tragédiáját.

Természetesen a mítoszoknak is megvan a 
maguk történelm i mellékzöngéje, de nem 
olyan m értékben, m int a X IX . századi rea
lista regénynek, beleértve előzményeit és foly
tatását, am ely szervesen össze van nőve a 
tárgyául szolgáló társadalm i valósággal; a 
regények ta rta lm át képező helyzetek, viszo
nyok, konfliktusok egy adott, történelm i hely
zetből sarjadnak ki. Ez a körülmény meg
tetézve a művével azonosított művésznek a 
rom antika idején kialakult fogalmával, egy
szeri és megismételhetetlen form át kölcsönöz 
a realista „nagyregénynek” . A „H áború és 
béké” -t, az „Elveszett illúziók” -at, a „Vörös 
és feketé” -t vagy a „Copperfield Dávid”-ot 
megfilmesíteni szándékozó rendezőnek nem
csak a regény legyőzhetetlen extenzivitásával 
kell szembenéznie, hanem  korhozkötöttségé- 
vel is, am ely m ár önm agában indokolatlanná 
tehet egy megfilmesítést. Feltéve, ha nem  olyan 
szándékkal és apparátussal lát hozzá, m int pl. 
King V idor felejthetetlen „H áború  és béké”- 
jéhez, am ely nem  is akart mást, csak egy lát
ványos illusztrációval magas színvonalon szó
rakoztatni. Egyébként mi értelme lenne, hogy 
lefordítsunk a film nyelvére (ha egyáltalán le 
tudjuk fordítani) egy olyan regényt, amelynek 
varázsa, ereje többek között megismételhetet
len egyszeriségében rejlik. Elektra, Orfeusz, 
Jézus, T risztán, Don Ju an , Rómeó és Júlia  
szimbólum, Pierre Bezuhov azonban a napó
leoni had já ra t idején élt Tolsztoj-hős, Ju lien  
Soréi pedig Stendhal teremtménye.

M indez elmélet, m ondhatjuk jogosan, mert 
a gyakorlat fittyet hány rá. A néző látni 
akarja A nna K areninát G reta Garbo, Julien 
Soréit G érard  Philipe, N atasát pedig Audrey 
H epburn alakításában. S igaza van a rendező
nek, h a  Bovarynéban olyan szimbólumot 
fedez fel, am i a  figura újraterem tésére inspi
rálja, h a  az „Érzelm ek isko lá jáénak  proble
m atikájában vagy a Dosztojevszkij-hősökben 
olyan m ozzanatokat talál, amelyek a mi ko
runk szám ára is tartogatnak közvetlen mon
danivalót. M indezen túl m inden megfilmesí
tésnek, még a gyengébben sikerűiteknek is, 
igen fontos társadalm i funkciója van, hiszen 
szinte törvényszerű, hogy ugrásszerűen megnő 
annak a regénynek az olvasóközönsége, amely
nek a film változatát a mozikban éppen vetítik. 
A megfilmesítések valószínűleg ezután sem 
fognak k im aradni a filmgyárak terveiből,
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m indez azonban nem  változtat az esztétikai 
buktatókon.

H a az extcnzivitást szerencsés választással 
vagy tömörítéssel le is győzi az adaptáció, 
h á tra  van még azoknak a sajátosságoknak az 
újrateremtése, amelyek az irodalmi művet egy 
bizonyos író jellegzetes nyelvi megnyilatkozá
sává teszik. Ezzel a problémával akkor is 
szembekerülhet a rendező, ha az eddig érin
te tt nehézségek egyikével sem kell számolnia. 
Tekintsünk el most az olyan átdolgozásoktól, 
amelyek egy aránylag ismeretlen és jelenték
telen mű anyagát viszik filmre. I tt a rendező
nek joga van megform álatlan nyersanyagként 
bánni az eredetivel, s a filmváltozat lesz a 
prim er forma, feltéve, ha az jobb, m int az 
eredeti (pl. T ruffaut: Jules és Jim ). V an rá 
példa, nem is egy, hogy kivételes esetekben 
lehetséges az irodalm i sajátosságok egyen
értékű újrateremtése. André Bazin frappáns 
példán, Delannoy Pásztorének (Symphonie 
pastorale) c. filmjében m utat be egy ilyen 
újraalkotást. A filmen végig látható havas 
háttér, egyáltalán a hó állandó szereplése a 
képen, olyan együtthatóval látja el a cselek
ményt, amelynek hangulati értéke körülbelül 
megfelel Gide híres m últ idejének, a passé 
simple használatából eredő stílushatásoknak.

A tökéletes adaptációval a filmnyelv is nyer,

s ez is létjogosultságot ad a megfilmesítések
nek. De vajon meg lehet-e ta lá ln i Proust kép
társító fantáziájának filmes kifejezését? Az él
mények és emlékek, érzések és gondolatok 
egész prousti körforgása, szövedéke képekben, 
párhuzam okban, m etaforákban valósul meg. 
Ennek az univerzumnak m inden atom ja úgy 
megterhelődik analógiákkal, a  baudelaire-i 
„korreszpondenciákkal” , hogy a  vásznon való 
reprodukciójuk, konkretizálásuk a prousti 
víziót fantazm agóriává to rz ítaná  el. Krúdy 
regényeiben nem  a mese a lényeges, hanem  a 
hasonlatok. A hasonlatok látszólag szekunder 
síkján születik meg Krúdy igazi világa, s ez 
m egint olyan nyelvi specifikum, am elyet nem 
lehet pusztán sejtelmes, vizionárius atmosz
férát terem tő eszközökkel film en visszaadni. 
Faulkner elbeszélő ereje a belső monológok
ban, a  lávaömlésszerű nyelvben, a patetikus 
m etaforahalm ozásban ju t kifejezésre, figurái, 
helyzetei elszakíthatatlanok ettő l az őserejű, 
de az árnyalatok érzékeltetésében felülmúlha- 
ta tlanu l érzékeny, virtuóz nyelvtől. A kétke
désre indító  példákat sorolhatnánk tovább, a 
választ a  rendezők adják meg, m égpedig azok, 
akik igyekeznek kiszakadni az irodalom  bűv
köréből. T alán  nem véletlen, hogy korunk nagy 
rendezői: Fellini, Antonioni, C suhraj, Berg
m an, C lair, Chaplin m ár ezt az u ta t  járják.

Felele t
IL L É S LÁSZLÓ

A  „Virágzó világfa ”  —  és a kritika ítélete
Bizonyos elégedetlenséggel veszi kezébe az olvasó ezt a szép kiállítású kötetet. Az elégedetlenség forrása a 

tartalomjegyzék. Válogatás c könyv több m int másfél évtized terméséből, s bár igaz, hogy a  legjelentősebb 
műveket itt újra olvashatjuk, mégis a régebbi és a  legújabb pályaszakasz több megrázó, m ély élm ényt nyújtó 
verse hiányzik. A tenyészet országa kilenc évvel ezelőtt foglalta össze jelen irodalmunk egyik legérdekesebb 
egyéniségének műveit, kár volt a teljességet tekintve most szerényebb gyűjteménnyel megelégedni.

A Juhász-probléma ugyanis semmit nem veszített nyugtalanító mivoltából a hallgatás évei a la tt, és egyre 
inkább új irodalom történeti „elrendezésre” vár, am ióta mintegy három  év óta egyre-másra jelennek meg az 
ú jabb írások. Az az ingerültség, amely egykor, főleg az Új versek idején és később Juhászt célozta meg, most már 
á tterjedt kritikusaira is, mégpedig egymás irán t, ez annak a jele, hogy a Juhász-életmű valahol szorosan 
kapcsolódik azokhoz a vitákhoz, ahhoz az átrendeződéshez, am ely az egész marxista irodalomszemléletben 
ma végbemegy. Ebben a folyamatban nem sokáig várathat m agára egy a teljes pálya felmérésére vállalkozó 
nagy igényű tanulm ány, amelyet annál inkább szükséges m egírni, m ert a  Juhásszal foglalkozó korábbi nagy 
mennyiségű irodalom félrefogásai és eltúlzott ítéletei igen alapos korrekcióra szorulnak. Egy folyóiratkritika 
terjedelmi kötöttségei a  jelen válogatás apropójából csupán jelzésekre szorítkozhatnak.
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K ezdjük a  legfontosabbal: volt idő, am ikor Juhász költészetét a  szocialista irodalom határvonalain kívülre 
helyezte volna egy mérsékelten tágas horizontú politikai és esztétikai felfogás. Tartalm i és form ai, szorosabban 
vett esztétikai okokra hivatkozott a  kritika, a valósággal való szembesítésre hívott fel akkor, m időn maga sem 
volt képes helyesen értelmezni az ado tt igen bonyolult valóságot, illúziókhoz mérte a  juhászi világ hol való
ságos, ho l vélt megzavarodottságát. Szükségesnek vélem kim ondani, hogy az egészre és nem  a részletekre 
tekintő értékelésnek le kell szögeznie: Juhász Ferenc költészete m ég a  válságos periódusokban is az egykor 
volt m agyar szegénység ügyéért küzd, megrettenésének alapvető oka az a tény, hogy egy nehéz időszakban 
veszni lá t ta  a  forradalom értelm ét; fájdalm át és a mindenség mélységeit és magasságait bejáró költői bolyon
gásait ez m agyarázza. Á ltalában az em beri lét kegyetlen törvényeire hivatkozó szavai mélyén is az osztály
hűség m unkál, néhol való hitetlenségét a  feljajduló csakazértis elszántság tolja félre, az egész m ű gravitációja 
az em beri és a  népi felemelkedés terrénum a felé m utat, a  ha lá lban  és az elveszettségben tobzódás kcserű- 
józanító  kavalkádja nem a szédületben oldódik fel végül is, hanem  a bizakodásban, a hitben. Nem dehonesz- 
táló h á t a  m agyar szocialista irodalm i tudatra, ha a súlyos m egpróbáltatások éveinek mégoly szokatlan és 
teljesen egyéni költői megfogalmazásait a  magáénak ismeri el, a  megtisztító tűz lobogásában nemcsak azt 
látja m eg, am i elhamvad, hanem azt is, am i megedződik: az életbe és az emberhez méltó szabadság lehetséges 
m egterem tésébe vetett hitet.

A Ju h ász  Ferenc költészetét illető legsúlyosabb vádak közé tartozo tt az, hogy e terem tett világ elemberte- 
lenedik, dehumanizálódik. Első p illantásra talán hihetőnek tetszik ez a vélekedés. Nagy elbeszélő költemé
nyeinek belső világa a növényi és állati lét biológiai tenyészete, a  rettenet és iszonyat kifejezésének formája ez 
az idegfonadék-hártya-csont-és-csigolya vegetáció. De nem  a mégoly terjedelmes részletek szövege a fontos itt, 
hanem  a  képek szűrőjével közvetített élmény, a valóság felfogásának és visszaadásának lényege. Ez pedig túl
m utat a  tenyészet embernélküliségén. Gondoljunk csak például a  Templom Bulgáriában szörnyű víziójára, a  
több ezer legyilkolt pusztulásának végső értelmét kihüvelyező sorokra:

„ Hát mi volt itt? M it példáz ez a. jelvény, 
mit hirdet itt a templom közepén ez a hajdanán 
lélek, s velő lakta diadém?
A z  önzés, a hatalom, a gőg őrületét — és fenségét 
a dacnak, a meg-nem-alázható szerelemnek, 
érted, te fö ld , te a bensőből ki-nem-szakítható 
Szabadság !”

De bárm ely  m űben mélyedünk el, A halhatatlanságra vágyó királyfi avagy A tékozló ország végső fokon szintén ezt 
az érte lm et sugallja, a pusztuló-málló-bomló világon áttörő, a  pusztulást-oszlást lebíró és felszárnyaló „ha l
hata tlanságo t”  magasztalja, az élet és a halál vad viaskodásának dialektikus folyam atát, amelyből végül 
m indig a küzdő ember kerül ki győztesen, De maga a küzdelem nem  víg heje-huja, s Juhásztó l távol állanak 
az olcsó megoldások. A keserű pohara t fenékig üríteni kívánó m ozdulat ismerős azonban, nem  Juhász az 
egyedüli költőnk, aki megtette ezt. Az életben az emberméltóság kiküzdése történelmileg nézve fáradságos és 
ellentm ondásos folyamat, m iért szól h á t veszélyekről és tévutakról a  kritika, ha Juhász a költészet vidékein 
elbolyong néha sivár és kietlen tá jakra , s láthatóan oly nehezen találja meg a „hazafelé vezető u ta t” ? T er
mészetesen jótékony hatású lehet az útbaigazítás, de az igazi költő csak azon az úton halad  tovább, amelynek 
járhatóságáró l saját maga meggyőződött. A fontos az, hogy ezt a bolyongást minden látszat ellenére nem az 
ösztönösség, a  céltalanság kíséri, Juhász vezércsillaga a fénylő értelem. így tesz hitet m ellette a A tékozló 
ország- ban  :

„Mert azt akarjuk, hogy ne vak ösztönök uralják szivünket, 
ne az anyag ős-törvénye, láza, ős-bűne, vérengzése és bujasága,
Ne a buja kristályok násza, csillagok tapadása, sejtelmek rettenete, 
a sejtek kocsonya-láza, a világűr mibennünk, babonák varázsa, 
ne a táltosok hazudozása, idegzetünk fény-érzékeny máza, 
de a rendezésben rejlő értelem legyen az ember végső igézete!
A z ember legyen úrrá a mindenség magányán: ez a sorsa!
S az ember magányát oldja fe l a mindenség hite!”

S az ilyen megnyilatkozások nem  oázisok az embertelen m agány tenyészetsivatagjaiban, ezek a költői 
megfogalmazások csak sűrűsödési pontjai az egész művet finom an áterező, tudattól kontrollált indulatnak, 
amely az  em berért ég.

A Juhász-i epika és líra legfontosabb gondja éppen az emberi lényeg megvalósulása. Ennek keretei számára 
evidensen csak a szocializmus viszonyai lehetnek. Mindez nem  jelenti azt, m intha nyugtalan érdekkel ne 
tekintené á t  m indazt a rettenetét és m indazt a lehetőséget, am ely bármely szinten és régióban ezt az emberi 
kiteljesedést övezheti. A hirtelen hangváltás és nézőpontcsere az induló  és a férfikorba ju to tt költőnél bizonnyal 
azzal is m agyarázható, hogy a kezdetben derűsen áttekinthető távlatokat a hazai változások és a nemzetközi
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élet oly félelmetesen sok és kusza erezete szőtte á t, rövidebben kifejezve: modern korunk mély ellentm ondásai
val találta magát szemben a  harmonikusabb, paraszti kultúrán nevelkedett költő. Az elvesztett harm óniát 
újra megtalálni nem könnyű dolog. Igazságtalannak tetszik, ha ilyenkor József Attila, Bartók példájára hivat
koznak Juhász ellenében. Ö  is az általuk kim unkált szintézist keresi, de ne feledjük, hogy ők sem találták meg 
azt könnyűszerrel, sok szenvedésbe és a halálba került e harm ónia kimunkálása. És úgy tetszik, hogy akkor 
egyszerűbb volt mégis m egtalálni a „törvényt, a  tiszta beszédet” . M a ez sokkal nehezebb, noha természetesen 
lehetséges. De amiért az elm últ húsz év nem term ette meg még a m aga reprezentatív világirodalmi jelentőségű 
szocialista művészét, az éppen ebben a nehézségben leli magyarázatát. Mindez intelem a teljesség, a  harmónia, 
a kiegyensúlyozott derű költészetét szorgalmazókkal szemben, türelemkérés a költő iránt, aki nem  vesztette el 
a szocializmusba vetett h ité t és a szocialista hum anitás távlatait, csupán úgy akarta elérni ezeket, hogy bejárta 
előbb a  magány és a pusztulás övezeteit.

S a költői nyelv, ez a sohasemvolt buja áradás, e habzóan gazdag képzuhatag, a hagyományos stílus, a 
m agyar ősiség hangja és a modem szürrealizmus sajátos ötvözete, vájjon mindez miképpen helyezkedik el a 
realizmus fogalmi szférájában? Akik tagadják Juhász költészetének mély valóságtartalmát, nem  fogadják cl 
művészi formanyelvét sem. Az egykori hagyom ány hívei hördültek fel legutóbb Fejes Rozsdatemetőjének 
stílusújítása nyomán, ez a beidegzettség tiltakozik Juhász öntörvényűnek tetsző stílusa ellen. De meggyőző
désem, hogy utat tör m agának a felismerés, hogy a valóság lényeges vonásainak lebilincselő megjelenítése 
igazolni fogja a formák és módszerek számtalan sokféleségét s benne a juhászi stílusforradalmat is. Nem úgy,, 
hogy mások ezt kövessék, talán ő sem követi egy határon túl, hanem  úgy, hogy elismerjük a  valóság szug- 
gesztív művésziességgel történő visszaadása egy lehetséges formájának. M inden szokatlan furcsasága ellenére 
értékes ez a  formanyelv, m ert vele és általa egy egészen új szögből láthatjuk  át azt a küzdelmet, amelyet egy 
mély felelősséggel élő m agyar művész folytat a  sötétség erőinek lebírásáért.

M indez persze nem je len ti azt, mintha Juhász költészete benső arányai hibátlanok lennének, m in tha pályája 
teljesen problémában lenne. Távolról sem, de most nem erre akartuk helyezni a hangsúlyt. A művészi fegye
lem, a kompozíció gondja, a  fantasztikum valóban költői arányai s mindenekelőtt teljesebb bizalom a munká
sok és parasztok százmillióinak történelmet formáló erős kezében, ez oszlathatja el művében az árnyakat, 
oldhatja a  magányérzést és világíthatja be a teljesebb távlatokat. (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1965.)

BÉLÁDI M IK L Ó S

„Az ötödik pecsét" értelmezéséről

Fülöp László a debreceni egyetem irodalom történeti intézete közleményeinek 1964. II. kötetében Erkölcs 
és történelem címen tanulm ányt írt Az ötödik pecsétről. Szép, értő elemzéssel közelíti meg Sánta írói világát. 
Sok észrevétele nemcsak igaz, de gondolatot ébresztő; jól figyeli meg a részleteket, és igyekszik árnyaltan 
értelm ezni a  szövevényes művet. Tanulm ánya sort kerít arra is, hogy saját érvelését szembesítse korábban 
megjelent véleményekkel. Türelmes fölénnyel magyaráz el elemi tudnivalókat a „m űértő kritikusoknak” , 
akik ez esetben nem kicsit vétettek: épp csak félreértették a regény gondolatmenetét és jelentését. Sőt vádakat 
szegeztek szembe az íróval.

Arról nem volna érdemes nyilvánosan vitázni, hogy Fülöp László jó l érti-e a kritikákat. Sánta könyve annál 
inkább megér még egy misét: a regény felülemelkedik a  napi időszerűségen. Igazi határt jelző mű. Látszólagos, 
igénytelensége a húsz év egyik legigényesebb vállalkozását rejti. H iteles szenvedélyből született ú ja t próbáló 
regény Az ötödik pecsét — a hiányzó magyar műfaj: a mai ihletésű gondolati regény megteremtésére vállal
kozik benne az író. M ondja ezt Fülöp László is, de hiszen m ondták m ár előtte is. Nem is hihető, hogy a mű 
értéke körül lennének a viták: tartalmasságát, szenvedélyességét, ú jat kereső pátoszát alighanem  gyanították 
a félrehalló „műértő kritikusok” is.

A miben vita lehet, sőt kell hogy legyen: Az ötödik pecsét jelentésének, világmagyarázatának, gondolati 
tartalm ának értelmezése. Ezt a  hangsúlyt maga a  regény követeli. Sánta könyve — ebben sem igen van vita — 
nem  az epikai életszerűség szerves növekedését valósítja meg: elbeszélést és tételességet forraszt egybe; a 
maguktól beszélő jelenetek teleologikus megszerkesztettséggel követik egymást. Az epikai szerkezet mindegyre 
átjátszik a tételes szerkezetbe; a hősök m agukért is megálló reális kiterjedésű emberek, de egy nyomatékos 
írói terv parancsai szerint is mozognak. Az életanyagba beleszövődik az író világot kérdező és magyarázó 
életkoncepciója. Az életkoncepció nemcsak átdereng az epika szövetén. Egyre fokozódó hangsúlyt kap, majd 
a befejezés nagy zárójelenetében magához ragadja, váratlanul és annál hatásosabban a főszerepet is. Túlzással 
élve: a  regény a befejezésért íródott, a négy szereplő azért kelt életre, hogy az írói elgondolást a  befejező rész
ben igazolja.

H a jó i értem Fülöp Lászlót, tanulmánya is m ond ehhez hasonlót. Fő tételei azonban mást akarnak bizonyí
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tani. Legelőször azt, hogy Sánta regénye a fasizmus dühöngése idején játszódik, tehát meghatározott korra, 
időre vonatkozik, „szereplői konkrét viszonylatoktól szenvednek” . Vitázva fejtegeti, hogy Az ötödik pecsét 
hitet tesz az  em ber mellett és végül: a passzivitást, elhúzódást, a sziget-elméletet bírálja.

Az érveknek ez a sora — nyilván Fülöp akarata ellenére, hiszen ő „védené” az írót — lefokozza Az ötödik 
pecsét jelentőségét és gondolatrendszerét is homályban ta rtja . Sánta regényét lehetetlen a tárgy történelmi 
konkrétságából magyarázni. A fasizmusról is szó l-, ki ne lá tná?  — de magáról az em beri sorsról is. Az író a 
világra kérdez rá , ember és társadalom , egyén és közösség, eszköz és cél, cselekedet és erkölcs viszonyát kutatja. 
A történelm ien adottból — 1944-ből — indul el, de az egyetemesig kíván eljutni. K im ondhatjuk nyíltan: 
a m a is kötelező erkölcsi norm ákat keresi. Adatszerűén történelm i és az élet legfőbb igazságát kutató elvontság 
egyesülésére nem  Sánta könyve az egyedüli példa. Az irodalom nak mindig egyik lehetősége volt, hogy ne csak 
a közvetlen környezeten hordozza végig tekintetét, hanem az élet távlatos megértését is beleszője a művekbe. 
Az ötödik pecsétben is ez történik. Fülöp László, az írót védelmezve, a regényt csak egyik „övezete” felől 
szemléli és történelmi-kritikai m ondanivalót hámoz ki belőle, és alig törődik a nem is re jte tt példázatszerűség
gel. S án ta  regénye nemcsak tegnapra, de m ára és holnapra érvényes igazságokat akart elm ondani; megfejteni 
a „világ rejtélyét” és az erkölcsi m agatartás számára példát m utatni. Vagyis többet és általánosabbat, m int a 
pusztán történelm i ábrázolás: az elbeszélésbe tanítást sűrített.

Sánta hum anizm usát nem kell bizonygatni, sem védeni — még Fülöp Lászlónak sem. Aki nem  veszi észre, 
hogy m űveinek az emberszeretet főszólama; örömet, fájdalm at egybejátszó sugalmazása — nem  tud olvasni. 
Az ötödik pecsétben is visszatérő gondolat, hogy az em ber jó  és nagyrahivatott, legbensejében mindenki a jó t 
őrzi. Az eszmei elgondolás is innen fejük ki. Fülöp László vélekedése szerint ez a gondolat ju tta tja  el Sántát a 
passzivitás és sziget-eszme bírálatáig, s ezzel a valóságosnál ismét „politikusabbra” színezi a  regényt. Az ötödik 
pecsét nem hogy bírálná a sziget-eszmét, hanem ellenkezően: erkölcs és tett antagonizm usát tételezve, az író 
m aga vonul ki szigetlakénak, a tiszta erkölcs menedékébe, a  „kivonulás” irodalm ának e századi példáihoz 
hasonlatosan.

Sánta abszolút mércét keres vagy abszolút érvényű igazságokkal rendelkező ítélet mondót, az emberek és a 
társadalom  ügyeiben egyformán illetékes, megfellebbezhetetlen fórumot. Meg is találja. Az embernek, de a 
világnak történéseit egyetlen m ódon tudjuk a „tiszta etika” felől megítélni. Az egyéni lelkiismeret szava az 
em ber egyetlen megőrzött és biztos értékmérője -  mindig és minden helyzetben. Az isteni gondviselés abszolút 
no rm atívájának  szerepét átveszi nála a  lelkiismeret, a belső hang, az ember eredendő jóságából, magával 
hozott és ösztönösen védett erkölcsi kódexéből származó meg nem  fellebezhető ítélet. A valóság oly módon vált 
többértelm űvé, hogy az embernek minden esetben személy szerint és elkötelezettlenül kell döntenie a lelki
ismeret parancsai szerint. Ha másként cselekszik, elkerülhetetlenül belebonyolódik az érdekek részletharcába. 
Fülöp László elfelejtette megkérdezni, hogy a regény lidércnyomásos zárórészében kinek ad  igazat az író és 
m iért éppen Gyuricának kell önm agát és embertársát m egalázni? Gyurica elkötelezett em ber s az elkötele
zettség b a jt is hoz rá: miközben másokat pártfogol, önm agát pusztítja, vétkezik saját belülről érzett erkölcsi 
kódexe ellen.

M egint a  tanulm ányt idézve: bizonyára ez is „punctum  saliens” -e a regénynek. Sánta szerint ebben a dilem
m ában van  a  „világ rejtélye” . Kevesebbre becsülné az író G yuricát három társánál? Szó sincs erről. De útját, 
sorsát tragikusnak rajzolja. Sánta szemében a világ antinóm iákra hull szét. Az ember egyéni, erkölcsi kódexe, 
a m agunkban hordott jó  és a társadalm i igényekből formált, közösségi elvárásokat sorakoztató kódex törvényei 
mást m ondanak. A két törvénykönyv örök perben áll egymással. Gyuricát szabadon engedik a  nyilasházból, 
tántorogva megy hazafele a bom bázott, füstben és porban álló Budapesten; zokogva rogy le egy ház fala 
mellé. Ő  megkísérelte a dilemma megoldását. Egyesíteni akarta  a két kódex törvényeit. N agy ára t fizetett érte.

A világ sokértelműségében, az elkötelezettségek bonyolult hálózatában egyetlen iránytű  rezeg az igazi irány 
felé: a  lelkiismeret. H angjára hallgató em ber elbukhat, de tiszta marad. Kövessük a szabad belátást, a belső 
hangot — szól az író tanítása. Az ötödik pecsét az el nem kötelezettség dicsérete.

Sánta igényli, sóvárogja az egyértelműséget. Legszívesebben egyetlen formulába zárná a világ lényegét, az 
•emberre vonatkozó törvényeket. Erkölcsi forradalm árként hiszi is, hogy a lehetőségek adottak erre: „tanításá
nak”  biztonság érzete is innen ered. Meglepő ezek után, hogy Fülöp László fölereszti tanulm ányában az el
idegenedés vonzóan divatos léggömbjét. Miféle köze lehet Az ötödik pecsétnek az elidegenedéshez? Az író 
nemcsak áttekinthetőnek de megválthatónak tartja a világot. Hősei nem elidegenedett hősök, nagyon is helyü
kön vannak , életbe gyökerezettek és teljesen kitöltik a maguk körét. Sok mindent nem  értenek a körülöttük 
Folyó életből; vallják, hogy jobb  „terepszínűvé” hasonulni a  történelmi viharban. Ám ha ez elidegenedés, 
akkor a  fogalm at oly tágra nyitjuk, hogy a teljes történelem belefér, az újabb irodalom minden jobb alkotásá
val egyetem ben. Más kérdés, hogy Sánta hősei valóban összeütköznek a hatalomm al; az írói elgondolás logi
kája kényszerítőén vitte őket el az összecsapásig. A világ széthasadt egyénre és társadalom ra, s míg az egyén 
rendelkezik a tiszta erkölcsi m agatartás, ítélet formálás lehetőségével, a társadalmi szervezet nem  képes meg
valósítani a  tiszta cselekvést, m ert létének egyik biztosítéka az erőszak. Sánta tétele szerint az ember jó és a 
világ a  rossz. Egyetlen út kínálkozik: a szívben hordott jóság parancsai, üzenetei szerint kell élni. A társadalmi 
kívánságok zavart visznek a lelkiismeret tiszta működésébe; az összekuszált világból, az ellentétes érdekek 
-erőteréből úgy vághatjuk ki m agunkat, ha legjobb egyéni sugallatainkat követjük.
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Ezek után  minek tartsuk a regényt? Korábrázoló műnek, moralizáló betétekkel? Fasizmust és absztrakt 
filozofálást egyaránt elutasító, kritikai hangoltságú alkotásnak? Vagy életkoncepció tanítására vállalkozó 
regénynek? Leginkább az u tóbbinak, noha Fülöp László érvelése sokhelyt igazat m ond. A kérdések kérdését 
azonban épp csak érintette. Érdemes pedig észrevenni Az ötödik pecsét prófétai eltökéltségét, hogy a kibillent 
világrendet erkölcsileg helyreállítsa. Ellenvéleményre ingerlő Sánta antagonizm usokat feleseltető gondolat
menete. V itára késztet, tiszta erkölcsöt és társadalm i elkötelezettséget ütköztető világképe. Az író i m unka 
szebbik része épp az lehet, hogy az antinómiákra hasadt világban a föloldódások, átm enetek, közvetítő közegek 
földerítéséből elvégezze a neki ju tó  feladatokat. Az új magyar irodalom  látja ezt a rá  váró igényt -  a többi közt 
épp Sánta Ferenc jóvoltából. Az ötödik pecsét világot kérdező izgalma vita nélkül elismerést érdemel, ebben  
még a  „m űértő  kritikusok”  is megegyeztek.

A kritikának azonban az a kötelessége, hogy az ú jat teremtésnek ne politikai stilizációkkal biztosítson helyet 
az irodalom  első vonalában, hanem  valóságos problém áinak fölmérésével.

SZÍNHÁZ
Költészet az Operában

Nem is tudok rá példát K odály  Háry Jánosa óta 
hogy egész estét betöltő m agyar „dalm ű” ta rtan i 
tudta volna m agát az O peraház színpadán. A fiatal 
Szokolay Sándor „nagyoperája” , a Vérnász alighanem  
bekerül az állandó műsorba, bár egyelőre még a 
közönség egy — nyilván V erdi párti — töredéke nem  
várja meg a végét, hanem előadás közben távozik. 
De ez hihetően csak átm enet. M eg fogják szeretni a 
zenét, am ely a modern hangszerelés és dallamvezetés 
eszközeivel dolgozó, valódi opera-zene, rendkívüli 
drám ai erőt m utat, és hangzatosán öleli körül egy 
látványos nagyopera kellékeit. A zenei hagyományok 
Szokolayt alighanem inkább a  francia ,,hatok” -hoz 
kapcsolják, m int az opera-irodalom  XIX. századi 
klasszikusaihoz, mégis a zenei elemek más-volta 
ellenére az egész valam iképpen Verdi opera
tradícióit folytatja, a késői V erdiét, akinek fontosabb 
volt egy jellem , egy élethelyzet zenei kibontakozta
tása a  dallamoknál, az áriáknál, a „bel can to” 
melodikus örömeinél. M odern zeneisége ellenére a 
Vérnász a  rom antikus operatradícióval tart kapcsola
to t, nagy szenvedélyek, em berfölötti, mert az em ber
nél hatalm asabb ösztönök és érzelmek szimfóniája, 
mely úgy harsog bele a lélekbe, hogy teljesen birtokba 
akarja venni, teljes önátadást igényel, megráz és 
leigáz. Alighanem sok is volna a  zenei feszültség 
ilyen fokából egy egész operai estre, ha a mű nem  
tagozódna aránylag rövid és változatos képekre, 
amelyek közül azonban m ég a legderűsebb, a 
lakodalmas kép mozgalmassága fölött is ott lebeg a  
készülődő, elkerülhetetlen tragéd ia . A rom antikus 
nagyopera eszközeit, a balette t, a  tömegmozgást, a 
kórust Szokolay sem hagyja el, mégis m egtartja, 
úgy vélem, a zenében is G arcia  Lorca drám ájának

balladás-románcos lejtését s különösen a második és a 
hatodik képben, Leonardo asszonyának rom áncos 
altatódalában, valam int a favágók, a halál és a hold 
erdei jelenetében ível magasra. Úgy látszik a zenei- 
kifejezés különböző változataihoz egyforma ado tt
sága van. (Bocsássanak meg a szakértők, ha pusztán 
laikus zeneélvező létemre így kimondom ezt.)

A m agyar opera-irodalom jelentős része a nem zeti 
múltból vagy a népfantáziából meríti a  tárgyát, s 
ennek megfelelően zenéje is nemzeti-népies elemeket 
tartalm az. Szokolay a  világ XX. századi drám a
termésének egyik gyöngyszemét választotta ki tá r 
gyul, amelynek lírája, folklorisztikus jellege és szigo
rú , m ár önm agában is zenei szerkesztése a  komponista 
művészi céljának és egyéniségének valóban megfelelt. 
Az operai feldolgozás azonban olyan engedmények
kel is já r t , amelyek G arcia Lorca feszült d ram atu r
giájának nem  voltak hasznára. A darabhoz képest az 
opera külsőleges drám aiságban nőtt, belső izzásából 
vesztett, az erősen érzelemkifejező zene és szenvedé
lyes ének hatására bőbeszédűbbé vált: kifejez, 
kimond és „elm agyaráz” olyan érzelem-árnyalatokat, 
amelynek kifejezésére a drám aírónak elég volt egy 
szó, egy gesztus, egy mozdulat. H iába, az opera m ű
faja, úgy látszik, természeténél fogva „fellazítja”  a 
szorosra szőtt prózai szöveget, egészen kimondja, 
kikiabálja a  „félszavakat” , megszólaltatja a titkos 
gondolatokat is. Mégis am it a drám a m int drám a 
veszít, azt kipótolja a zene, mely az opera m űfajában 
csak a szöveggel és a színészi alakítással, sőt csak a 
színpaddal együtt teljes ugyan, mégis egymagában is 
m indent hordozni hivatott, am it a többiek hozzá
tesznek. T alán  ezért van az, hogy a zene különösen 
o tt emelkedik ki, ahol a színpadi „élet” kevéssel já ru l
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hozzá, leginkább tehát a m ár emlegetett hatodik 
képben, a  hold és a halál „zenéjében” . Elgondolkoz
ta t ez a  tény afelől is, vajon a modern operának az 
am úgy is ham is és mesterkélt „életszerűségben’ ’ kell-e 
erőt kifejtenie, vagy helyesebb, ha minél sim ább és 
természetesebb színpaddal, csak a valóban szükséges 
mozgásokra korlátozódva és egy sereg megrögzött 
konvencióról lem ondva szolgálja a tárgy és a zene 
költészetét, a  muzsika, színpad, mozgás és szöveg 
együttesét.

Ámde együttesről a szó valódi értelm ében csak 
akkor lehet beszélni, hogy az összetevő részek között 
stílus-harm ónia van. H a a zene jellegéhez illik a 
•szöveg, illik a színpadkép, hozzá alkalmazkodik a 
színpadi já ték  és mozgás. — Sajnos, ez u tóbbit a 
Vérnász előadásán nem tapasztalhatjuk. K itűnő 
hangú és magas kultúrájú énekesek valahonnan, 
talán a  szecesszió idejéből itt m aradt pátosszal gesz
tikulálnak, indokolatlanul mozognak, jönnek-men- 
nek, „ág á ln ak ” a színpadon, nyilván a természetesség 
jegyében integetnek egymásnak, amikor nincs szükség 
rá , járnak-kelnek, amikor a zene is, a szöveg is áhíta- 
tos odaadást követelne, finom bensőséget és takarékos 
gesztus-jelzéseket. M ai zenéhez és mai színpadképhez 
idejem últ mozgásstílus még kevésbé illik, m int a régi 
■operák m ai előadásaihoz. Vajon nem lehetne ezen 
segíteni? N em  hiszem, hogy egyedül állok a véle
ményemmel, hogy ne volnának magán az O peraházon 
belül a  játékstílus megújításának szószólói, akik 
szakavatottan tudnak hozzászólni a  dologhoz, nem 
csak m in t e sorok írója, szakmailag illetéktelenül, 
d e  esztétikailag ta lán  valamelyest illetékesen.

*

Az O peraház balett-estje különleges produkció 
több  szem pontból is. A négy bem utatott ba lett közül 
a z  elsőt, a  Chopinianát, e zenekarra á tte tt, Chopin- 
zenére ír t  klasszikus balettstílusú táncköltem ényt 
szovjet szakemberek (N. V. Baltacsejeva és О. V. 
Lepesinszkaja) taníto tták  be; a másodikat, M orton 
Gould am erikai zeneszerző táncjátékát, amerikai 
koreográfus (N orm an Thomson). Meséje egyik 
balettnek sincs. Az első egyetlen nagy rom antizáló 
szépség-zuhatag, a második az amerikai revüfilmek- 
ből ism ert je lleget hordozó karakter-táncok sora, 
kívánt jellege eléréséhez azonban sem nem  elég 
groteszk, sem nem  elég kemény. -  Egyébként tagad
ha ta tlanu l „kedves” .

A másik két balett magyar. A Bányászballada 
zenéjét M aros R udolf szerezte, s ennek van „cselek
ménye”  is: a  bányászok harca a természettel, levegő

vel, gázzal, kővel, tűzzel, míg felszínre hozzák a 
feketén csillogó kőszenet. A tárgy tehát egy „m unka
folyam at”, mely mintegy megismétli em ber és ter
mészet viszonylatában a történelem alapfolyamatát. 
Ez a  nagy távlat a  zeneszerzőnek korlátlan mozgásra 
ad lehetőséget, bátor általánosításra, a  hősies emberi 
erőfeszítés világméretűvé tágítására. A balett lelke, a 
tánc, a  maga nemében tökéletes, és egybevág a 
zenével. Eck Im re (m. v.) koreográfiája a szüntelen 
mozgásra, forgásra, változásra épít, s olyan gazdag és 
költői mozgáslátvánnyal ajándékoz meg, hogy szinte 
elkápráztat. Nincs egy percnyi mozdulatlanság, 
funkciótlan helyzet a  színen, m inden él, vibrál, 
mozog, tevékeny és segít kifejezni az alapgondolatot, 
amelyre az egész mű felépül, az alapeszmét, amelyet 
kifejez. A legáltalánosabb em beri tartalom  hordo
zója, és mégis minden ízében elárulja, tudtul adja a 
nézőtéren ülő számos külföldinek is, hogy szocialista 
földön keletkezett. így példaadó.

Az est utolsó balettjét, Bartók zenéjére Z ( ene húros 
és ütőhangszerekre és cselesztára) komponálta ugyancsak 
Eck Imre, a kompozíció ismét cselekménytelen „tiszta 
tánc” , mint a Chopiniána vagy álom , nem  tudom: 
lenyűgöző. De azt hiszem, nem is a tánc itt a fősze
replő, hanem a zene. És aligha csak azért, mert ez a 
zene nem balettre készült. A csodálatos mandarinban 
is a zene dominál. Az előadás egy kritikusa azt írta, 
hogy a tánc és a fantázia-szinpadtér azok számára 
érzékítette meg a zenét, akik különben nem kaptak 
volna belőle semmit, nem értették volna meg. Nem 
hiszem, hogy a koreográfus szándéka csak ennyi lett 
volna. Eck Im re szerintem Bartók zenéjére vagy 
zenéjéhez álm odott egy önálló tánckölteményt, 
amellyel a maga formanyelvén fejezte ki azt, am it a 
zenéből megértett és megérzett. A közelgő katasztrófa 
előérzetét, amelynek körvonalai a 30-as évek közepén, 
mikor Bartók a művet kom ponálta, m ár világosan 
láthatók voltak, valam int az em ber szerctetét, a bi
zalm at iránta, am it Bartók mély és sokrétű zenéjéből 
kihallunk,kiolvasunk. A koreográfus azonban egészen 
a  zene belső szerkezetéig hatolt, s különösen érdekes 
volt, ahogyan az egymással egyidejű, de különböző 
jellegű és ritm usú mozgások révén oiykor a zene 
polifóniáját is éreztette.

Beszámolónkat azzal a megállapítással kell zár
nunk, hogy igen magas színvonalú operai produkció
kat láttunk, s hogy az 1964-65. évadot emlékezetessé 
fogja tenni egy magyar nagyopera és két kitűnő 
m agyar táncjáték bem utatása. Ezzel az Operaház 
jelenleg a magyar szerzők sikeres és színvonalas szere
peltetése terén messze a prózai színházak elé ugrott.

Vajda György Mihály

Öt érzékünk van. Lehetne több, lehetne kevesebb, mindenik gyönyörök forrása.
Zene, poézis, matézis nagy rokonság.

M AD ÁC H  IM R E
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SZÉPIRODALOM

A felszabadulás huszadik évének ünneplése a 
könyvkiadókat számos tematikus antológia megje
lentetésére ösztönözte, nem véletlenül és nagyon 
helyesen. Húsz év, ha történelmileg nem  is nagy idő, 
de ahhoz mégis eléggé tágas periódus, hogy kiváltsa 
a visszapillantás, a számvetés, az összegezés óhaját 
és igényét mindazokban a szerzőkben és olvasókban, 
akik társadalm i tudattal élnek, akikben tehát van 
érdeklődés hazájuk sorsa iránt, akik cselekvő részesei 
akarnak lenni a közösség továbbfejlődésének, és tud 
ják , hogy ennek egyik elengedhetetlen összetevője a 
nemzeti önismeret gyarapítása, a  a  tanúságtevő idő 
nyújtotta tanulságok levonása.

Ám húsz év tudományos, politikai, szépirodalmi 
vagy művészi termésének leghitelesebb keresztmet
szete sem igazán elégséges az eredmények értő á tte
kintéséhez, mert a történelemben — hisz a törté
nelemben nincs tabula rasa — minden jelenségnek 
bokros előzményei vannak, s ezért hosszabb távú 
összefüggések, mélyebben fekvő okok figyelembe
vételére van szükség. Nyilván ilyen meggondolások 
is vezették a Magvetőt, amikor nagyméretű (és szép 
kiállítású) lírai antifasiszta antológiát állított össze, a  
huszadik évforduló egyik ünnepi kiadványaként.

Ennek a gyűjteménynek, éppen m ert költői kör
képét adja egy távolabbi közelmúltnak, igen sokrétű 
haszna és értéke van. H add említsem első helyen 
etikai értékét, azt, hogy közös emléket állít azoknak 
a halott lírikusoknak, illetve tiszteleg azok előtt az 
élők előtt, akik szembeszálltak a világ eddigi törté
netének legpusztítóbb és legembertelenebb rendszeré
vel korukban, és müvük ma és holnap is m aradandó 
fegyver a fasizmus még mindig kísértő, még mindig 
fenyegető veszélye ellen. De éppen ez az időszerűség 
teszi, hogy a kötet mondanivalója nemcsak emlé
kezés, művészi dokumentáció, hanem  egyben figyel
meztetés is és tanítás a fiataloknak.

A válogatásnak jelentős tette továbbá azoknak a 
költőknek a  felvonultatása, akikről alkalmanként 
említést teszünk ugyan, besorozzuk őket az irodalom- 
történetbe, posztumusz-köteteik is meg-megjelennek, 
de a  köztudatban még korántsem foglalták el méltó 
helyüket. Gondolok itt elsősorban a megrendítő 
tehetségű Salamon Ernőre, aztán  Lukács Lászlóra, 
Berkó Sándorra, Brassai V iktorra, Forgács A ntalra, 
Józsa Bélára, Pásztor Bélára, Vető Miklósra, Zsig- 
mond Edére. Hiányoltam viszont ebből a szomorú 
mártír-névsorból az ugyancsak nagy ígéretként 
fiatalon elpusztult Korvin Sándort, a hajdani 
K orunk egyik értékes m unkatársát, aki versben és 
publicisztikában egyként jelentősét hagyományozott 
a  jelenre. A kevéssé ismertek, a derékba tört pályíjúak 
igényes szerepeltetése mellett ez az összeállítás alkal
mas más, meglepetés erejű esztétikai tapasztalás 
előidézésére is.

Az antifasiszta költészet antológiája

(Válogatta és szerkesztette Kerékgyártó István. Mag
vető Könyvkiadó, 1965.)

Azzal, hogy a rom ániai, csehszlovákiai magyar 
költőknek és az emigrációban élteknek magyar 
antifasiszta kórusát is megszólaltatja, hangsúlyo
san felhívja a figyelmet egyes, a  hazai köztudat
ban szintén nem  eléggé számon ta r to tt lírai érté
kekre, például Forbáth Imrére, H orváth  Imrére 
és Vér A ndorra. És ezen túl még az ismerteknek, 
némelyik magyarországi költőnek elfelejtett vagy 
nem eléggé tudatosított akkori művészi teljesítmé
nyére, rangjára is: különösen Földeák János, Berda 
József, Gulyás Pál, Jékely Zoltán antológiabeli 
versei okoznak m ajd sok olvasónak ilyen örömteli 
meglepetést. Á ltalában nagy érdeme ennek a gyűjte
ménynek, hogy gazdag és változatos anyagával vitat
hatatlanul bizonyítja a politikai-közéleti töltésű, 
az elkötelezett irodalom elsőbbségét az öncélúság, 
a merő formakultusz és szépség-vallás ellenében.

Természetesen nincsen olyan antológia, amellyel 
szemben nem tám aszthatók jogos kritikai megjegy
zések, ebből a kötetből is hiányoznak nevek és versek, 
amelyeknek helyet kellett volna kapniuk, és még- 
inkább mutatkozik fölösleg szép számmal. Nevekre, 
verscímekre azonban nem akarok kitérni egyrészt, 
mert a kritikus nem  vállalkozhat, ne is vállalkozzék 
egy párhuzamos válogatás hevenyészett összeállításá
ra, másrészt, m ert ha néhány problém át elő szeretnék 
adni, az inkább az antológia koncepciójának elvi 
megalapozásával kapcsolatos, mintsem egyes részlet- 
kérdésekkel.

A Magvető antifasiszta gyűjteménye rendkívül 
tágasan fogja fel tém áját. Kerékgyártó István, a kötet 
összeállítója, utószavában meggyőzően fejtegeti en
nek a széles ölelésű válogatásnak az indokait. Véle
ménye szerint a  magyar antifasiszta költészet nem 
gazdagságában, csupán jellegében különbözik más 
népek hasonló tendenciájú irodalm ától. A karak
terisztikái különbség pedig a magyar történelemből, 
a fegyveres ellenállás részlegességéből, a  Horthy- 
fasizmusnak a haladó erőket megosztó, fojtogató lég
köréből következett. Ez azonban nem  jelentheti, hogy 
lekicsinyeljük azokat az értékeket, amelyeket ilyen 
körülmények között hozott létre a  m agyar költők 
tetemes része, a  fasizmus elleni tiltakozásának kife
jezésére. Kerékgyártónak igaza van. Tudomásul 
kell venni a bonyolult történelmi adottságokat, köz
tük azokat a tényezőket is, amelyek „virágnyelvre” , 
áttételes, burkolt megnyilatkozásokra kényszerítették 
a lírikusokat. Az is természetes, hogy nemcsak ilyen, 
hanem szerencsésebb körülmények között is el kell 
fogadni a fasizmusnak polgári szemléletű elutasítását 
is, amennyiben az — elutasítás. Éppen az utószó 
szerzője által példaként említett francia ellenállási
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líra b izony!tjaj milyen jelentékeny alkotások szület
hetnek ebben  a  nemben, polgári világnézet alapján 
is; nem  kevésbé tanúskodik em ellett az emigráns 
ném et irodalom , melynek ebben az időben legjobb 
polgári művészeiben szinte szárnyai nőttek. És a m a
gyar költészet is joggal büszkélkedik pld. Babits: 
Jónás K önyvével, Fodor József, K assák nagy erejű 
an tifasiszta  verseivel. A kérdés csak az, hogy 
m inden szükséges szempont figyelembevételével, 
meddig, milyen határig tekinthető egy mondani
való antifasisztának?

Problém ák mutatkoznak azonban m ár előbb, a 
periodizációnál is. Kerékgyártó István  az utószóban 
a H orthy-rendszert helyesen fasizmusnak nevezi. 
Ám, ha  ez így van, márpedig így van , akkor m iért 
indul a kötet az 1929-33-as történelm i szakasszal? 
Ezt a  korszakolást semmi se m agyarázza, mert vagy 
1919-el kezdődik a fasizmus, vagy az 1932—33-as 
évből lehe t kiindulni. 1919 m ellett szól, hogy a 
m agyar fehérterror nem tekinthető  hagyományos 
ellenforradalom nak, mert — m int ezt később Horthy- 
ék is büszkén hirdették — azonnal, születése pillana
tától ta rta lm azza  a fasizmus lényeges vonásait. Csak 
utalásképpen idézem az egyébként is közismert 
tényekről a  M olnár Erik szerkesztette kétkötetes 
m agyar történelemkönyvnek (M agyarország törté
nete) egy idevágó, összefoglaló m egállapítását: „Bár 
M agyarországon ezekben az években még nem is 
volt ism eretes a  fasizmus elnevezés, az  ellenforrada
lom szükségszerűen együtt já r t a  fasizmus megjelené
sével. A  fasiszta módszerek érvényesültek akkor, 
am ikor a  m agyar uralkodó osztályok 1919—1920-ban 
a politikai élet előterében álló, különböző dzsentri- 
katonatiszti-kispolgári rétegeket, csoportokat saját 
roham csapatuknak tekintették. Ezen u tóbbi elemek 
rendkívül aktív  tevékenysége teszi lehetővé a  fasiszta 
célkitűzések megvalósítását. . .”

A fasizm us elnevezés valóban nem  volt még ismert 
akkor M agyarországon, de gyakorlata annál gyor
sabban bem utatkozott. Volt is költői visszhangja 
azoknak a  borzalmaknak, amelyek nyom ában jártak  
m ind dinam ikus, mind konszolidálódó szakaszaiban. 
Az em igrációs líra Gábor A ndortól Kassákig, és a 
hazai, M óricz Zsigmondtól G ellért Oszkárig lehetővé 
és szükségessé tette volna ennek a periódusnak felvé
telét a  válogatásba. Nemcsak azért, m ert, m int poli
tikai célzatú  antológiának, am elyik elsősorban a 
közönség ilyen irányú tájékoztatását, művelését 
szolgálja, fontos lett volna a tisztánlátást a  magyar 
fasizmus fellépésének költői tükrözésével is elősegítenie, 
hanem  a zé rt is, mert ebben az esetben pl. Gábor 
Andor is, a  m agyar antifasiszta irodalom  egyik leg
nagyobb a lak ja , súlyának és jelentőségének megfe
lelőbben szerepelhetett volna a kötetben, m in t most. 
Indokoltabb  azonban az 1929-es dátum nál az 
1932—33-as is, mivel a fasizmus nem zetközi méretei
ben, to tá lisan , a  háború és a pusztulás felé rohanó 
tendenciájával ekkor jelentkezett. Az 1929-33-as 
korszak akaratlanul is félrevezető. Ez ugyanis a 
világválság következtében alapjaiban  megrendülő 
im perializm usnak és a munkásmozgalom előretörésé

nek időszaka lévén — amelyben az értelmiségnek 
később részben lefegyverződő, vagy éppen fasizálódó 
csoportjai is balra tolódnak átm enetileg —, egyes, 
homályos szimbólum-rendszerrel csak rossz, vagy 
nyugtalan közérzetet kifejező versekben legalább is 
vitathatóvá teszi, hogy m i m ellett és mi ellen szót 
tulajdonképpen a költő, m it vádol és milyen irányban  
védekezik?

A periodizálás problémáján túl, amelynek kapcsán 
azt sajnálhatjuk, ami hiányzik a kötetből, a felvett 
versek mennyiségét, tarta lm i okokból, sokallnunk 
kell. Nem véletlen, hogy a költők száma jóval kisebb, 
m int a verseké, és a megoszlás aránytalan. N éhányan, 
akiknek életművében az antifasizmus valam ilyen 
fokon valóban jelentős szerepet játszott, a téma szem
pontjából fontos versek nagy részének szerzői, szem
ben sokakkal, akiknek egy-egy ide sorolt írása inkább  
csak a környezettől nyer valamelyes súlyt. Pedig a 
költők szám ának növelése érdekében bekerültek a  
válogatásba olyanok is, akik csak a jó  ügy érdekében 
tarthatók  költőknek, és az antifasiszta líra gerincét a  
kötetben a m ár említett kiemelkedő életműveken 
kívül, a  nem  Magyarországon élt költők lírája ad ja .

T arta lm i szempontból arró l van tehát szó, hogy 
bárm ennyire érthető és igaz m indaz, am it K erék
gyártó a magyar antifasiszta költészet béklyóiról és 
ezekből következő jellegéről m ond, és bárm ennyire 
méltánylandóak ezek a meggondolások egy-egy lírai 
ouevre-n belül, az antifasizmus legszélesebb értelm e
zéséből sem hagyható el sem az anti, sem a. fasizmus. 
Nem a szavakkal akarok játszani, de olyan versek, 
amelyek kizárólag pacifisták, vagy ellenkezőleg, kizá
rólag németellenesek, avagy ködös általánosságban 
ellene vannak mindenféle elnyomásnak, szabadságra 
vágynak, halálhangulat szorongásáról panaszkodnak, 
rossz közérzetről, magányról, csalódottságról szólnak, 
vagy éppen tömegellenesek abból a szubjektíve 
indokolt, de a fasizmust mégse le-, hanem elleplező 
látszatból kiindulva, hogy az a tömegekre támaszko
dik, nem  alkalmasak arra, hogy az emberek — főleg 
a fiatalok széles rétegei — szám ára világossá tegye a  
pedig nagyon is lényeges különbséget egy apolitikus 
és téveteg humanizmus, egy gyakran öngyilkos paci
fizmus és az emberi haladásért, az emberi integritá
sért, a  reálisan felfogott em beri szabadságért vívott 
szellemi harc között.

A nem zeti önismeret szempontjából nagyon fontos 
az, am it az antológia szándékában és megvalósulásá
nak egészében céloz: tehát értékeink megbecsülése, 
m últunk minden szépségének és hum ánum ának 
fényre hozása, minden progresszív hagyomány őrzése 
és továbbadása; de nem kevésbé fontos bizonyos 
szigor a m últ megítélésében a fejlődés, az előrelépés, 
a jövő alapjainak szilárd lerakása érdekében. Leg
nagyobb líra i örökhagyónk, József A ttila ú tm uta tá
sának megfelelően: „ a  m últat be kell vallani. . .”  
Az eleget is, a keveset is. A Magvető nemes és hasznos 
antológiája, nyilván bizonyos régebbi szűkkeblű- 
ségeket ellensúlyozandó, ezt az útm utatást néhány 
vonatkozásban nem eléggé vette figyelembe.

Imre Katalin
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Az új magyar lírának az a nemzedéke, m ely friss 
hangjával először tűn t fel a  felszabadulás u tán i 
folyóiratok lapjain (Juhász Ferenc, Nagy László, 
Sim on István, Darázs Endre, Kormos István, Fodor 
András) népi élményekkel, realista hanggal és har
monikus világképpel jelentkezett. A világkép a kor 
és a költő egészéges kapcsolatát tükrözte: az országos 
és személyes emelkedés élménye, a tárulkozó világ 
feladatot és otthont kínáló melege érződik az első 
kötetek verseiben. A lelkesült lobogás, a megfontolt 
bizalom , a pajzán életöröm és a szelíd derű szólamai 
egyazon harmóniáról vallanak. Igényes kórus lépett 
fel, és Fodor András hangja  már ekkor egyéniségről 
árulkodott, nem kíséret, hanem  önálló szólam hang
zo tt fel általa.

A nemzedék későbbi küzdelmeiben, válságaiban 
pedig még egyénibbé erősödik karaktere. Juhász 
Ferenc, Nagy László, Simon István külön útjai 
m ellett, velük érintkezve — tőlük távolodva fut az ő 
pályája is.

Egyéniségének sajátos vezérmotívuma a racionaliz
mus. Indulásának a józanság ad fölényes biztonságot, 
ennek arányokat kereső, mérlegelő fegyelmével 
tekin t szét a világ változatos, gyakran feleselő elemei 
között. Korai verseinek legfőbb élményét: a  har
m óniát az ész rendezi és ellenőrzi, a válságok idején 
ugyancsak racionalizmusa küzd a világkép egészségé
ért. A valóság intellektuális elemzésének hajlam a 
korán felfedezi az ellentétek egységének elvét. József 
A ttila és Bartók tanulmányozásával formálja tudatos 
felismeréssé a dialektikát. A Kétarcú világ pontos 
fogalmazást ad a változatos valóság elemzésének 
igényéről: „Sohase látom egynek a világot. / A  dolgok 
tükre két arcot m utat.” Az értelmes rend kialakításá
nak alkati parancsa emeli túl líráját a válságokon, 
őrzi meg benne a fiatalos harmónia elvesztése u tán  
is a szintézis igényét, mégha a rendet diszharm óniák
ból kell is felépítenie.

Költészetének másik jellegzetessége a zeneiség haj
lam a. M ár első versei zenei hallásról tanúskodnak, 
a  népdal dallamosságára, arányos num erozitására 
hangszereli mondandóit. Az igény több m in t ösz
tönös, egy későbbi verse a zenei hangzás hum anisz
tikus értelmezéséről tanúskodik: „Az emberség 
ocsúdik / a dallamok tüzében / és m egtisztulva 
ismer önm agára” (Vers a távoli baráthoz). A  hajlam  
és a „költői életterv” törekvései egyformán a  zene 
felé fordítják érdeklődését. A magyar költészet 
keveset tanult a kortársi zenétől, éppen Illyés Gyula 
írt erről nemrégiben (Bartók és a költők). A nem zeti 
gondok, a szolgálat, a  kötelezettségek sokasága el
vonta a  lírát attól, hogy mélyebben tekintsen a 
huszadik századi magyar és európai kultúrában 
oly fontossá nőtt társművészet műhelyébe. Fodor 
nemzedéke gyakran érez zavart a mesterek teljesít
ményei, folyamatos termékenysége láttán, ta lán  éppen 
ezért törekedett a művészi érdeklődés szintézisére,

I.
Fodor András útja

(Fordul az ég. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1965.)

próbált h idat verni a zene világa felé. Fodor Bartókja 
(még 1949-ből), Juhász Ferenc Bartók-élménye 
( A szarvassá változott fiú, Örvénylések Bartók Béla 
körül) és a fiatal pályatársaknak a tém áról írt már- 
m ár kötetnyi verse esetleges reagálásnál mélyebb, 
általánosabb érvényű odafordulást jelez.

Leginkább éppen Fodor lírájában. Csakhamar 
Bartókban találja meg legfőbb mesterét, s már nem 
a dallamot keresi, hanem  a zenei szerkezetet: „Fele
selő dobok, bőgők körül / karcsú virágként bújik ki 
a  dallam ”  (Bartók). Nem véletlen, hogy a zenei 
kompozícióra érzékeny hallás a dialektikus össze
függésekre fogékony racionalistában fejlődik ki. 
Fodor a „görcsbe torpanó s kibomló teljes összhang” 
igézetét hallja ki Bartók, m ajd Schönberg, Stra- 
vinszkij, Berg, W ebern zenéjéből. Tőlük lesi el a 
diszharmóniák megszerkesztett rendjének fegyelmét.

Az induló költő versei az epikus leírásból jutottak 
el a m editativ befejezéshez, mintegy a  „ lírai csatta
nóhoz” . Ez a „lineáris” szerkezet a Józan reggel 
utolsó darabjaiban s főként a Tengerek, dombokban 
változik meg, a dallam ot felváltja a kompozíció. 
Sajátos dialektikus „kétszólamúság” alakul ki: az 
Aréna vagy a Hangverseny Párizsban a leírás, sőt a 
„költői riport” menetét szakítja meg időről-időre a 
remény vagy a szorongás, a kétség vagy a felelősség- 
tudat indulataival. Ezek a versek formálják meg 
azt a  sajátos szerkezetet, mely a Fordul az éjben 
válik általánossá: a diszharmóniák zenei kompo
zíciójából épül fel az alkotás — „ a  já ték  anarchiáját / 
bilincsbe veri a vállalt fegyelem” (Aréna).

II.

Bemutatkozása, a Hazafelé (1955) autonóm és 
harmonikus világot sejtet, ösztönös, az élet élményei
ből formálódó összhangról beszél. Ennek a har
móniának elsőrendű forrása, példája és mestere a 
táj. Fodor a somogyi táj szülöttje, látását, képzeletét 
és arányérzékét a dunántúli dombok arányos geo
m etriája, a Balaton színeinek közelsége, a  természet 
és az évszakok mértéket ismerő nyugalm a és költői- 
sége formálta meg. „M in tha  a gyermekkori táj 
maga volna a természeti ábrákban megnyilatkozó 
geometriai törvény”  — a későbbi vallomás (A Balaton 
közelsége Jelenkor, 1963. 7. sz.) a  táj és a harmónia 
lényegi kapcsolatáról árulkodik. Az első versek 
— a Balaton, a  Táj gyakran rajzolják meg szülő
földjének meghitt arcvonásait: „ a  szőlős dombon égi 
kékbe nőtt / lombokba burkolt házak, háztetők” 
világát.

A szelíd és emberszabású környezet ihletében 
nemcsak a dombok, a fák, a nyári fényben égő színek 
rendeződnek arányos rendbe, hanem  a természet és 
az ember kapcsolata is harm óniává alakul: „így 
legszebb még a táj is, /a  megkívánt, hűvös magány 
is, / ha kissé emberi m arad” (R ét). Em ber és világ 
összhangjába pedig a hiányzó szólam természetes-
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ségével illeszkedik a fiatalos szerelem. A kedves 
szőkesége a  sárközi dombok tavaszi színeivel rokon, 
a  vágy az évszakok rendjének nyugodt derű
jével vá rja  a beteljesülést (Búcsú, Sárközi tavasz). 
U gyancsak a  világkép és a m agatartás organikus 
b iztonságát gazdagították a  közélet eseményei. 
Fodor a  nép  fiaként került g im názium ba, inter
nátusba, az  Eötvös Kollégium és az egyetem falai 
közé, han g ja  bizalommal kapcsolódott a  fiatalok 
kórusának optimizmusába.

„M ásokért szép önmagunknak élni” : — az Együtt 
a  közösség irán ti bizalomról beszélt. F odor harmo
nikus egyéniségét a „családiasság” rokonszenves 
tu lajdonsága egészítette ki (Bátyám citerál) , s ez 
okozta, hogy a közösség vonzását nem  valamilyen 
absztrakt form ában élte át, hanem  a hétköznapok, 
az em beri kapcsolatok adott lehetőségeiben. A család, 
a szerelem  „szelíd erővel vértezett ha ta lm a” (Ha 
messziről), a  barátság testvér-szíveket szerző öröme 
(Várakozás repülőtéren, Mindenható barátság) ihlette, 
bennük kereste és találta meg az em beri szolidaritás 
példáit. Domokos Mátyás egyébként értő  és szép 
b írá la ta  (K ortárs, 1965. 1. sz.) a  Stammbuch- 
költészet és az Almanach-líra szentim entális hajla
mával vádo lta  meg Fodor költészetét. H o lo tt a költő 
éppen ezekben a versekben fejezte ki megfoghatóbb 
tárgyiassággal a közösség éltető á ram át, erejét, 
még ha  a  „kapcsolatok”, a  „mikroközösségek” 
keretében is. A társadalmi tudat, a  szociális felelősség 
efféle megközelítése különben sem idegen a mai 
m agyar irodalom tól: Németh László az Égető Eszter
ben vagy a Nagy családban ugyancsak az em beri kap
csolatok közegében kereste a tá rsadalm at építő erőt.

Az indulás eszményei: a harm ónia, az értelem, a 
közösség továbbra is Fodor „forduló egének” csil
lagai m arad tak . Változtak, kiteljesedtek csupán: a 
harm ónia az ellentétek szintézisének igényévé alakult, 
a ráció  elm élyült, a közösség vágya kitágult az 
em beriség felé. III.

III.

A m égoly tartós harmónia is válságba kerül egy
szer, a  változó élet nem ismeri a  kikezdhetetlen 
összhang biztonságát. Fodor is csakham ar meg
ism erkedett a diszharmónia élményeivel a  valóság 
és a m űvészet világában egyaránt. Az ötvenes évek 
elejének kínzó tapasztalatai, a  falvak nehéz életének 
látványa, a  kirekesztettség személyes sérelmei bom
laszto tták  a  harmonikus világképet, de nem  hoztak 
k iábrándulást. „Bánatával is rem él”  — írta  az Új 
fa luban, s ezzel saját lelkiállapotát is meghatározta. 
A Vallomás pedig már bizakodik: „bárhogy  forog 
felettünk a meglódult hatalmak, / félelmes pusztítá
sok csikorgó ostora, / az erjedő világból erősebbek 
születnek, / az emberség nem évül, nem  veszhet el 
soha.”

U gyancsak a korábbi, harm onikus világkép 
átértékelését mozdítja elő a m odem  művészet bir
tokbavétele. Fodor intellektuális hajlandósága a 
m odern irodalom , zene és festészet fölényes ismereté
vel párosu l, s ahogy egyre közelebb férkőzik a mes

terek és a  kortársak alkotásaihoz, úgy fedezi fel a 
művészi rendben megfegyelmezett disszonanciát. 
Indulásának eszményképei: Illyés, Takáts Gyula, 
Németh László lassan feltárják előtte küzdelmeiket, 
fájdalm aikat is, ú jabb mesterei: József A ttila, Apol
linaire, A uden, Csorba Győző pedig m ár a dialek
tikus elemek alkotássá formálására figyelmeztetik. 
Sajátos szerepet kap József A ttila és Bartók: bennük 
korábban csak a  személyes példa harmonikus ember
ségét csodálta meg, most fedezi fel korszerűbb 
jelentőségüket. M indkettőben a válságos világ szen
vedélyes váteszét látja, de a  formák teremtő művé
szét is felismeri: „E l tud ta  szabadítani a poklokat, 
de ugyanolyan szenvedélyességgel bíbelődött a 
megkötő form ák törvényein” — írta később (Kép és 
hangzás törvényszerűsége József Attila verseiben. K ortárs, 
1962. 12. sz.)

A disszonanciák felfedezése termékenynek bizo
nyult: a  bonyolult jelenségek, a dialektikus elemek 
vizsgálata korszerű költőiségre ösztönözte Fodort, 
racionális alkata pedig rendet szervezett a disz
harm óniákból.

Egészen másfajta válságról tanúskodik a Józan 
reggel harm adik  ciklusa. Vergődő, kiúttalanságról 
panaszkodó verseiben ( A z idegenség bánata, Józan 
reggel) a  világ szépségének tragikus veszendősége, 
a m odern élet robotjába belefáradt ember válsága, 
a rem énytelen köznapok nyűgének elidegenítő 
tapasztalata hangzik fel. Panaszaiban egyaránt 
nyoma van az 55-56-os idők történelmi vívódásának 
(melynek kínzó gyötrelmeitől Fodor költészete sem 
m aradhato tt mentes) és a  fiatalkori világkép fáj
dalmas m eghaladásának. A kötet megjelenését kö
vető b írá la t helyesen állapította meg magának a 
válságnak a  bekövetkeztét, igaztalannak bizonyult 
azonban a  jelenségek m agyarázatában, túlságosan 
is a kor politikai indulataiból vezette le a versek 
komor hangulatát.

A Józan reggelben mégsem a rezignált válságé az 
utolsó szó. A Tilalmas ifjúságban m ár jelentkezik a 
kétségek leküzdésének igyekezete, a Feloldozás és az 
Éhség az elkötelezett emberség szavát hallatja, a  
Mérei dombok pedig újra a  rend, a „boldogító kerek 
egész” vágyát önti form ába. Fodor lírája elmélyül a 
következő kötetekben: érdeklődése a teljes világ felé 
tágul, szenvedélyes igazságkeresése diszharmóniákra 
figyel fel, de értelmének fegyelme költői rendet 
terem t ezekből.

A személyes válság leküzdése a magasba törő, 
diszharmóniákkal birkózó, fegyelmezésükre vállal
kozó költőt m utatja be. Fodor elveszti a korábbi 
egyszerűség fiatalos biztonságát, helyette a bonyo
lult, változatos világ élményét találja meg: ráébred a 
valóság komplex voltának tudatára, s horizontját a nagy
világ felé tágítja ki. A táguló világ -  a  gazdagodó 
költészet jelentkezik a Tengerek, dombok verseiben. 
A szintetikus rendezés elve, a  mérlegelő és viszonyító 
racionalizmus kap itt szerepet: vizsgálat és ítélet

IV.
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egyaránt a távoli összefüggések felfedezésére vállal
kozik. Ezek a versek is megmutatják a szorongás, a 
magány, — a válság jelenségeit, de meg is birkóznak 
velük, mintegy a korábbi rezignációval vitatkozva 
fogják racionális egységbe a világ és a lélek diszhar
monikus mozzanatait, fordítják humanisztikus és 
közösségi célok felé a költői érdeklődést.

Az Át a tengeren egy angliai utazás lírai tapasztala
taiban bizonyítja az előbb m ondottakat. A ciklus a 
nagyvilágban elfoglalt helyzetünk korszerű értel
mezésével a  világ és a kor felé tárulkozó költőt állítja 
elénk. Az utazás első élménye az idegenség. A címadó 
vers a „m ásik világ” távoliságát, másarcúságát veszi 
észre, a Hiányzol a honvágyról beszél, az Oxford 
a  nagyvilág gazdagságába csöppent magyar Szepsi 
Csombor M árton óta állandó bánatát sóhajtja el: 
„nálunk tatárok jártak, mikor itt már kollégium 
épült” , a  Komoran élni az életforma ridegségét utasítja 
el. Ám ahogy gyűlnek az élmények, Fodor az idegen 
világban is a  rokon dolgok igézetét éli át. A m eg
érkezés izgalm át a baráti ölelés szorítja ki belőle 
(Át a tengeren), a Tower ijesztő tornyai alatt üldögélő 
szerelmesekben ( Mohó partok) , a hangversenyterem 
dalaiban (A  legszebb) és a kocsmai barátkozás derű
jében (A  kocsmában) az em beri vágyak, indulatok 
nemzetköziségét ismeri fel. Fodor alkatának a lap 
eleme az otthonosság, az angol élet közegében is a 
tágult hazát, az élet megszokott elemeit kutatja: 
a barátságot (A  barátság csodája), a közösség meg
tartó melegét (A  legszebb), a tájak, városok jelentést 
hordozó arányait (Shakespeare városa). Sőt az utazás 
arra is alkalm ul szolgál, hogy mintegy tapasztalatain 
mérje le addigi törekvéseit. Megfigyel, hasonlít, 
összevet, — és végül, szinte önm agát igazolva állapítja 
meg, hogy hitében nem csalatkozott: „É n m indig 
őket hordozom: az összebúvó közösséget”  (A  barát
ság csodája) — kap újra fényt a közösségvágy, — „v a la 
hogy minden összeáll / költészetté, bármerre nézek” 
(Kikötő éjjel)  igazolódik a világ költői összhangjának 
tudata.

A józan költői rend épül tovább a Szigeten. Pedig 
Fodor közben kínzó élményekkel is találkozik: a 
Trafalgar téren önfeledt táncba vaduló „teddy- 
boyok” látványa az ifjúság jövőjének féltését ( Aréna), 
a vívódó emberiség diszharmóniájának tudata  a 
világ sorsának aggodalmát ( Hangverseny Párizsban) 
ébreszti fel benne. Kétségek, félelmek gyötrik, a 
remény mégis erősebb, a költő a bizalom és az érte
lem fegyvereivel védekezik:

Végülis hátha kiszakad belőlük 
az egyetlen remény: a hit.
Hontalan vágyak zűrzavarából 
valami tisztább, jobb születik!
Háthogyha mégis ott búvik, szorong 
a triviális meg a szép 
mögött valami éltető erő, 
a fölriadt őszinteség!

— az Aréna sivár valóságát a  jövő reménye ellen
pontozza: a rend vágya erősebbnek bizonyult.

Fodor sokat látott Angliában, tapasztalatokat és 
tanulságokat hozott, -  legfőbb tanulságként fel
erősödött és igazolt eszményeit. Ezek közé tartozik 
az elkötelezettség tudata, mely őt a szocializmushoz 
és a hazához bilincseli. „N yugodt vagyok. Csak itt 
tudok élni” — fogalmazza meg a hazaérkezés feszült- 
ség-oldó lelkiállapotát, -  egyben hovatartozásának 
hitvallását. Az elkötelezettséget egészíti ki a  felelős
ségvállalás: Fodor már korábban is a felelős emberi 
m agatartás parancsát hangoztatta, a Tengerek, 
dombokban jellemének ez a vonása is elmélyült. 
A költői felelősség a mondanivaló és a kifejezés tiszta
ságát írja elő: ,,kimondani a tiszta szót, / a  csillagok
nál nehezebbet” (Titánok loborzója). Ezt a parancsot 
hajtja végre A tenger bitófái a fasizmus elítélésében és 
az Európa, 1959 a közéleti gondolkodás igényének 
hangoztatásában.

Komplex világképről árulkodnak a kifejező eszkö
zök is: a racionális és indulati elemek egyensúlyának 
igénye, a dialektikus látásmód form álja át Fodor 
képi gondolkodását. A költői kép mindig az élmé
nyekről és a  gondolkodás form áiról tanúskodik. 
Fodor első korszaka az ösztönös harm óniából nőtt 
ki, — képei a látvány szépségét m intázták. Az iskola 
ugyanilyen irányban hatott: a  klasszikus költői 
hagyomány, Illyés és Takáts, a műfordítói munkában 
megismert Puskin- és Nyekrászov-líra az érzékek 
tisztaságát segített m egtartani. „Ahogy a tündér 
szépség ködén a  kutató ész, m int felhőn át a villám, 
eszmélve célbafut” — hangzik ennek a szakasznak a 
jellegzetes hasonlata. A dialektikus szemlélet más
fajta szóképeket teremt: a „közvetlen érzékelés” és a 
,,konstruáló gondolat” (vö. Kép és hangzás törvény
szerűsége József Attila verseiben) ellentétes hatásának 
összhangját zárják magukba a  képek. „A  magas 
égből vijjogó sirályok ezüstkampói függenek” , „kedves 
kutyám ként forgolódik bennem, s nem  tudja elkapni 
m agát a hű emlékezet” -  meglepőek, szinte szürrea
listák ezek a  metaforák, mégis az értelem fegyelmezi 
őket szigorú egyensúlyba, m iként az ú jabb mesterek: 
József A ttila, Auden, Pilinszky vagy Nagy László 
műhelyében.

V.

Költészete a távlatok felé fordult, de nem mondott 
le az elmélyülésről, az egyetemességet élte át, s nem 
feledkezett meg arról, hogy az élet egyszerre derűs 
és nyugtalanító, kettős arca a boldogság és a küzde
lem. A Tengerek, dombok, Kezdeni újra című ciklusa és a 
Fordul az ég azonban nem a korábbi válságot ismétli 
meg, hanem  a szembeszállás és küzdés példáját 
m utatja fel, Fodor elfordul az idilltől, életének értel
m ét a helytállásban látja, vívódásaiban is az emberi 
személyiség kibontakozását keresi.

A férfikor rossz sejtelmei, az elmúlás félelme, az 
atom háború fenyegetése, a világ jövőjének kínzó 
bizonytalansága, az emberi kapcsolatok konfliktusai 
egymást váltva rajzolnak fel komor kérdőjeleket, az 
eszmények m intha elvesztették volna korábbi fényü
ket és biztonságukat. „M ilyen világ is ez, amelyben/
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nem tudok sem m it megszólítani, / csak neveket csak 
szavakat tudok: / . . .  de hol a  kép, a  látomás, 
amellyel / olykor magamhoz édesgettem őket?” — a 
Tárgyak börtöne a  világ „depoetizált” szürkeségéről 
beszél, „ azé rt vagyok, mert el tudom  viselni / nyo
morúságom csömörét” — a Keserves a  személyes sors 
esendőségét vallja meg, sőt felhangzik a legfőbb 
önvád is, mely m ár-m ár a m űhely h itelét tagadja: 
„ több lett az élet, m int a m ű”  (ítélet).

Válság ez? Válság, de termékenyítő, mert a fel- 
emelkedés vágya, egy tágabb költői rend meg
alkotásának igénye mozdul meg benne. „Engem 
nem nyelhet el a  sötétség / névtelen árka”  — gyűl ki 
az önbizalom a Versírás éjjel soraiban, „megder
medek, ha nincs kiért legyek” — ébred közösségvágy 
a Tárgyak börtönének kiábrándult képei mellett. 
Fodor a szorongató élmények és gondolatok ellenére 
küzdi ki rem ényeit. Tudjuk, az igazi optimizmus 
nem azonos a felhőtlen derűvel, kétségek, sebek 
próbájának kell értékét, „valoritását”  igazolnia. 
Fodor A ndrás m agatartása is küzdelmek után vá

lasztja az elkötelezettséget, tragikus válságok ka ta r
zisa edzi meg benne a helytállás erkölcsét, válasz
tása épp ezért lehet hiteles.

Csak ez maradt enyém, e szomjúság,
a küszködés, a lihegés, csak ez maradt,
az Összeérő tüzrózsák a bőr alatt,
az akarás gyötrelme, mely nem hágy merengni,
a hit kemény parancsa, mely a tetők fele űz,
csak ez maradt:
az önkínzás vezeklő szabadsága,
csak a reménytelen remény,
hogy nem csábíthat vissza semmi,
hogy tudok mégis itt az ismeretlen,
szikár-keserves kaptatón
botolni, menni.

— a Hegyek és tavak régebbi, de ma is vállalt vallomása 
a helytállás parancsából kiforró rem ényt tanúsítja. 
A forduló ég m ár felmutatja új csillagait.

Pomogáts Béla

Gergely Sándor: Felsőbb osztályba léphet

(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964.)

A Takó Béni életútját rajzoló regénysorozat köz
ben új m ű — családregény -  m utatja  Gergely Sándor 
írói, művészi em beri útjának, problém alátásának 
vonásait. A regény az alapvető m ondanivaló kérdé
sében szervesen illeszkedik az életm ű eddigi anyagá
hoz. Gergely Sándor írói problem atikájának mé
lyén indulásától máig, az osztályharc forradalmi 
ábrázolása m ellett egy a társadalm i tuda t, s az egyén 
személyi tu da tában , etikai világában egyaránt kínzó 
és feleletre váró kérdés áll középpontban. Az életmű 
minden alkotása erre a kérdésre kereste a mai, a 
szocialista em ber által megfogalmazható, megélhető, 
s nem csupán a  hős személyiségének kérdéseit meg
oldó egyénített, hanem  társadalmilag érvényesített vá
laszt.

M ióta az író  a Béke anarchiájától s a  munkás- 
osztály történelm i szerepének megértésétől — az 
Achrem fickótól — eljutott addig, hogy az osztály belső 
életét ne csupán individuumok egyedien különc 
életútjában tud ja  látni, hanem az általánosan je l
lemzőt jelenítsen meg egyedi előfordulásában; ez a 
kérdés, a  személyiség és a kollektivitás problémája, 
az egyén magányélményének, a  magányosság fel
oldásának keresése — műveinek leglényegesebb 
szemléleti pon tja . A lélek belső, harm onikus vagy 
annak vágyott tarta lm ait keresi az emberben és 
munkás-hőseiben is, akik szenvednek a  kor beteg
ségétől, az elidegenedéstől, de keresik a gyógyulás 
útját.

Az élmény, am it a  művek adnak , az olvasóban

szinte önállósult, autonóm erőként hat tovább, a 
valóság eddig nem látott összefüggéseit m utatja meg. 
A korabeli m arxista kritika is fölhívja erre a sajátos 
jellemzési és szerkesztési módszerre a figyelmet. 
„T úlfűtö tt stílusa, kihegyezésre hajló látása az egyes 
jelenségeket igen gyakran tisztán egyéninek, típustól 
távolivá alakítja. De mégis: a mű egészében van va
lam i megkapóan tipikus.”

E sajátos író i módszer új jelenség a magyar p ró 
zában. Üj u ta t keres a mikszáthi anekdotázó stílus 
s az Eötvöshöz visszanyúló széles áradású epikai 
módszerek u tán , s bár a korabeli kritika összefüg
gésbe hozza egyes részletei m iatt Móricz módsze
rével is, Gergely módszere mégis más. Az élet való
ságára való szoros rátapadás mellett a lényeges és 
esetleges elválasztására való törekvés a jellemzés 
túlzásaiban és a  cselekményvitel átfedéseiben je len t
kezik. A je len  és a múlt, a  valóság és az emlékezés 
képeinek sokszor elmosott hatású rajzában pedig a 
valóság és a tuda ti reakciók új összefüggéseit keresi 
hősei jellemfejlődésének határozottabb m egm uta
tására. Sajátságos, hogy ezek a  módszerek a Takó 
Béni életútját ábrázoló újabb művekben térnek visz- 
sza — olykor motívum aiban is — érettebb, koncentrál
tabb  koncepcióban. Az expresszivitáshoz közeli 
ábrázolás és szerkesztésmód egyik legfőbb erénye a 
Felsőbb osztályba léphetnek is. Nemcsak a mű sodrása 
nőtt, a  cselekmény szálainak bonyolítása lett érdek- 
feszítőbb. A hősök jellemzése, különösen a gyerek
figurák külső és belső ábrázolása, érzelemgazdag
ságuk kifejezése is gazdagabb. Gergely Sándornak 
alkatilag sem volt a legmegfelelőbb a  Forró nyár
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korszakának módszere; szegényebbé, színtelenebbé 
tette akkor is, ha pl. a Vitézek és hősök-ben a kor 
alapvetően ellentétes figuráit sikerült megteremtenie 
s ábrázolnia a kispolgár erkölcsi eltunyulásának 
ellentétét: a forradalm ár tisztaságát, szilárdságát és a 
veszélyeket is vállaló szolidaritását.

Indulásának szerkesztési és ábrázolási elemei nem 
csupán formai problémák, hanem  mondanivaló
jának, valóságlátásának komplex voltából, sok eset
ben a kérdésekre adandó válaszok ellentmondásos
ságából s abból a gazdagon zilált élményanyagból 
erednek, amely az induló író szemléletét meghatá
rozta. Ez az élményanyag a  20-as évek elejének 
valamennyi társadalm i rétegével megismertette az 
írót, aki m aga, rokkantsága m iatt, szinte kétszere
sen is átéli személyében az elmagányosodás élmé
nyét; ösztönösen lázad a kapitalista társadalom 
gazdasági és tudati világa ellen, s em beri vonásokat 
keres, emberi támaszt, m indenütt, ahová sorsa elveti. 
M inden társadalm i osztálynak, rétegnek szinte tel
jes keresztmetszetét látja, a  társadalom  minden 
rétegének mélyére lát, de éppen szélsőségesen, egye
dien magányos helyzete m iatt a  munkásosztálynak 
szélső rétegeivel talál érintkezési pontot. Talán itt 
keresendő az Achrem fickó, a Szú, a  H idat vernek 
hőseinek anakronizmusa, lázadásuk ösztönössége, 
tudatosságuk naivitása, egyediségük és szerepük 
ellentmondásosságának szubjektív volta.

E hősök az anarchia állapotából tartanak az osz
tálytudatosság, az osztály, a  mozgalom közössége 
felé. E folyam atra, ennek sajátosságaira a korabeli 
kritika nem figyelt föl, élesebben reagált a regények 
más alakjainak negatív irányú fejlődésrajzára. Egyik 
munkást a  jobb  sors, az aijyagi és kulturális fel- 
emelkedés elidegeníti saját osztályától, közel hozza 
a kispolgársághoz, sőt a  polgársághoz is. A megvál
tozott társadalm i ú t m egváltozott tudato t hoz ma
gával: az osztályharc helyébe az osztályegyüttmű
ködés elméletét. A második típusban ugyanez a fej
lődés fokozza az osztályharcos lelkesedést: több
időt, nagyobb tudást szentel a  megalkuvás nélküli 
osztályharcnak.

Néhány figura teljes mélységében tárja föl a morá
lis züllésnek az ú tját, am ire az „osztályegyütt
működés” jelszava tanít, s am ely az adott történelmi 
viszonyok között a munkásosztály eddig kiépített 
szervezeti erőinek is megbénításához, lassú szétesé
séhez vezetett. Az osztálytól való elfordulás, a  kis- 
polgáriság, a  lum penproletariátus felé való züllés 
elleni harc m ellett a kor kommunistáinak különös 
nehézséget jelent az illegalitás. Hősei — pozitív figu
rák, mint ő maga, s a kor lázadói, kik forradalmá
rok lettek — eljutnak a  proletariátus harcának válla
lásához, életük célt és értelm et kap. A mozgalomhoz 
való eljutás — különösen a 20-as évek magyarországi 
viszonyai között, az illegalitásban — nem jelentette 
ugyanakkor a magány föloldását, egy az egyénisé
get minden belső ellentmondásosságával, nosztalgiái
val, erényeivel és bűneivel együtt befogadó közös
ség megtalálását.

Az egyén és a kollektíva ellentm ondásában a sze

mélyiség szinte eltűnt. „ Itt van Gergely regényének 
jelentősége: . . .  a hős; a mozgalom. Él, halad, fej
lődik. Emberek: csak a nagy a kollektivitásban, 
csak addig  és annyit élnek, am ennyiben a  regény 
egyedüli ta rta lm át, cselekményét jelentő  kollektív 
idea részesei, megjelent formái” — írja  Szente István 
kritikája, s fontos jelenségre hívja fel figyelmünket.

Az illegalitás a pártélet norm áinak alkalmazását 
lehetetlenné tette, az egyén tudati, tapasztalati, ér
zelmi elszigeteltségét nem tudta form áiban is fel
oldani. M íg az osztály forradalmi m ozgalm ába tör
ténő beolvadással az egyéniségek kitárulkozása adva 
van, e kibontakozást az illegalitás körülményei 
akadályozzák, gátolják. Még a legszűkebb m agán
életben is zárt keménységre kényszeríti az egyént, 
s ez az  ellentmondás föloldhatatlan feszültséget, 
kínzó magányosság-érzést vált ki a  mégoly tudatos 
illegális harcosból is, ezzel nehezen leküzdhető vál
ságokat terem t. Az Achrem Fickó ban is, a  Szú ban is, 
a  Hidat vernékben is az egyes hősök életében az egyéni 
érzelemvilág e korlátozása, terhelése a tém a kibon
tása során kettőzötten jelentkezik, éppen a tém a 
különösségénél, önellentmondásosságánál fogva is. 
S m egoldatlan probléma a Gyanú ban, mely a  sztálini 
személyi kultusz egyik különösen veszélyes időszaká
ban a  provokátorok elleni tiltakozásul született -  és 
Takó Béni élettörténetében még azzal is fenyeget, 
hogy az elszigetelt, az emberi közösség természetes 
útjain szubjektív kérdéseit föltárni és megoldani 
nem tudó illegális harcos tudatában a p á rt fogalma 
rideggé válhat. Különösen a Gyanú hőse éli át a 
morális válságokkal, az egyén önértékelésének 
felborulásával já ró  rettenetét, am it végül is nem old 
meg, illetőleg nem  tud meg nem tö rtén tté  tenni az, 
hogy a  helyzet egy áruló m iatt alakult ily vég
letessé.

Az illegalitás a mozgalom demokratizálódását 
m ajdnem  lehetetlenné teszi. Ezért különösen érdekesek 
és tanulságosak azok a jelzések, am iket a  korlátozott 
dem okratizm us mozgalmi körülményei között élő 
komm unista lelkivilágának történéseiről Gergely 
Sándor ad . E jelzések a regények során  változnak. 
A Szú a  Hidat vernek ridegsége, kissé öncsonkítóan 
is vállalt kemény forradalmisága u tán  a  Takó-soro- 
zatban ábrázolt problémák emberközelibbek. Még 
inkább gazdagodott a Felsőbb osztályba léphet ember
látása. Az osztály ellen támadó erők itt is tám adják 
az osztályt, s talán még hevesebben, koncentráltab
ban, m int a  korábbi művek történelem rajzában. 
S míg — kissé túlozva lehet így fogalm azni -  a korábbi 
művekben a kommunisták m agatartásában jobban 
dom inált az árulástól való félelem rettegése, addig 
a Felsőbb osztályba léphet szinte felejthetetlen színek
kel, gazdagon és a meggyőződés erejével a  kommu
nisták em beri szolidaritását rajzolja. Az em ber m ár 
nem magányos, m int a Takó-sorozatban még sok
szor. Egyedül van ugyan, de m inden percben érzi 
az osztály, a  p árt együttérzését, segítségét.

A művészi eszközök, az ábrázolás képi és nyelvi 
erejének fejlődésében Gergely Sándor útja nem 
m indig következetes. Az első évek expresszivitását
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a Dózsa-ciklus, a  Pereg a dob u tán  és mellett, egy ke
vésbé összetett látásm ódra való törekvés fékezi. A 
szerkesztés, a  jellemzés megoldásaiban, a  nyelvi esz
közök alkalm azásában igénytelenebb írások jelzik a 
kor nem m ind ig  szerencsésen megfogalmazott eszté
tikai követelményeinek hatását. A Béke, az Achrem 
Fickó ábrázolás- technikáját sajnos nem fejlesztette 
tovább az író  -  legfeljebb visszatér hozzá. A nyelvi 
eszközök használatában valószínűleg az élő nyelvtől 
való elszakadás hato tt a  fejlődést gátló tényező
ként. Az első művek izgatott, néhol gazdag nyelvi 
megoldásai — a  képek megfogalmazása a jelzők hal
maza, vagy az igék, néhol a jelzős igék megkülön
böztetetten súlyos szerepe a m ondatokban — leegysze
rűsödtek, de ez az egyszerűsödés nem ado tt helyet 
egy m ásfajta nyelvi gazdagságnak. A köznyelvhez 
került közelebb, ezzel ábrázoló erejéből vesztett.

A Felsőbb osztályba léphet társadalom - és emberlá
tásában a ko rább i műveknél gazdagabb A munkás- 
osztály életének, a pártmozgalom harcosainak egy

Papp Lajos: Áramlások
(Tiszatáj-Magvető, Szeged, 1964.j

H a a kritikus most megvallja, hogy bizony kissé 
tanácstalannak érzi magát Papp Lajos harm adik 
verseskötetével szemben, akkor ennek elsődlegesen a 
költő — a hangu la t és az intellektus bonyolult áttéte
lein keresztül is jó l tapintható — bizonytalansága az 
oka. N em  rabulisztika akar ez itt lenni, hanem 
annak a szubjektív és spontán megsejtésnek a kife
jezése, am i a kötet olvasása u tán az emberben önkén
telenül összetorlódott, és amely így tulajdonképpen 
véleménnyé is formálódott. Nem véletlenül írtuk azt, 
hogy csak az egész könyv gondolatfürkésző átnézése 
után ö tlö tt m indez eszünkbe, m ert racionálisan 
egyik a d o tt költeményben sem lehet ilyenformán 
tetten érni az alkotót, inkább az összegző benyomás
ról, am ikor sorozatba állnak a versélmények, igaz a 
fentebb m egkockáztatott állítás.

A sorok zöméből kivilágló darabos életérzés, 
viszonylatokat vesztett látásmód nem mondható 
mindenestül természetesnek, nem tulajdonítható 
igazán a költői alkat eredendő sajátjának. Vagyis: 
tom pított, vértelenített ennek a  lírai anyagnak a 
személyes h itele, elsősorban abban az értelemben, 
hogy nem  fokozódik föl a drám aiság szintjéig, nem 
sikerül m indig  elérnie azt a kívánt feszültséget, ami 
néhány versszakában maximálisan forrósodik. A kö
zegnélküliséggel indokolható és privatizáló maga- 
faggatás, a  „rándu ló , görcsös félelem” , a „súlyos- 
sűrű csend” fájdalm a — úgy vélem — egyoldalúan 
erőszak költői énjén, sokszínű alkotói egyéniségén. 
Ha vátesz indulatok nem is telítették, de m int első 
kötetének em pirikus és politikus valóságtudata iga
zolta, több köze van az emberekhez, a világhoz, szo
cialista építkező jelenünkhöz, m int am ennyit ezút-

munkáscsalád tudatán át való tükrözése új momen
tum ok megm utatását tette lehetővé, s az író e mun
kájában feloldja az illegalitás magány-problémá
jának  szorítását is. Az em beri kapcsolatok meleg
sége, az illegalitás felelősségtudatának ábrázolása, 
az, hogy a lebukott harcos helyett a mozgalom 
vigyáz az otthonm aradottakra, a harc  kemény pate- 
tizm usát az emberség érzelmi és etikai melegségével 
telíti. A mozgalom harcosai itt olyan hősköltemény 
szereplőiként jelennek meg, akik a nagy, az emberiség 
egészéért vállalt feladatok sokszor emberfeletti erőt 
kívánó teljesítése közben, mintegy hősi eszmeiségük és 
m agatartásuk napi cselekvéseként, a  körülöttük levő 
világban a lehető legtisztább emberséggel, meleg 
szeretettel teli gyöngédséggel törődnek a  körülöttük 
élőkkel. Gergely Sándor a valóság bem utatása, 
a jelentkező problémák, belső konfliktusok objektív 
ra jza  mellé e műben ad legtöbbet személyiségének 
szabadabban érvényesített indulataiból s érzéke
nyebb érzéseiből is.

Szabolcsi Gábor

tál idegen, ritkásl égkörű költeményeibe fukarul 
belem ért. Jó  emlékkel tapasztalhattuk, hogy Papp 
Lajos nem  a közélettől visszahúzódó lírikus típusa, 
most pedig egyedülvalóságával, módoltságával egy 
meglehetősen tetszelgő pózt vett fel, mondhatjuk 
úgyis, hogy talán a divatnak hódol, légyen ennek 
bár ind ítta tó  ereje -  a mottók tanulsága szerint -  
akár H ölderlin, Aragon, Camus, Picasso vagy Lorca. 
De par excellence városi-intellektuális ihletét oly
kor a  „füttyhangos bokor”, a „páfrányos csalit” 
esztétikum ai, az utazások impressziói is megejtik. 
Tisztánérzését azonban traum atikus behatások 
gyengítik, és poétai-szellemi alapvetésének élménye 
is kevésbé m arad meg az olvasóban, reakciója gyors 
lefolyású, emléke túl ham ar szétpattan.

Növeli még ennek a szétomlásnak a  veszélyét alkal
m asint a  túlírás is: a sokfelől összegyűjtött élmény
darabkák  összeházasítása, a túlburjánzó festegetés, 
az epikum , az egyszerre elégikus és magyarázó jel
leg, egyszóval az, hogy nem m inden áradó sora, 
invenciózus hasonlata, gazdagon asszociatív kép
párhuzam a m utat figyelem és hangulat irányítással 
a középponti mondanivaló felé. Bár szinte mindig 
tervszerűen szerkeszt, példák rá  gondosan épített 
nagyobb kompozíciói mellett kisebb darabjai, mégis 
túlságosan széles kereteket engedélyez magának. Ez 
csábítja nemcsak a hajlékonyán logikus ru tin t, de a 
belefeledkező melodikus líraiságot és a szófantáziát 
is. S így a  művészi fegyelem, a kifejezésbeli ökono- 
mizmus hiánya aztán gondolati lazaságot, dekon- 
centráltságot eredményez.

Egyszerűen kimondva: az nem  nyilvánvaló, hogy 
mi a költő szándéka. Túl homályosan pergeti az 
elm últ három  év kivilágítatlanul tovahagyott állomás
helyeit, és nem egykönnyen határozható  meg, hová
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is tűzte ki elérendő céljait. V alam iképp megzava
rodott, kiegyensúlyozatlan, de harm óniát, rendet 
áhítozó alkotói állapot tükröződik itt, amelynek 
letisztulása, kiérlelődése -  Papp Lajos vitathatatlan  
tehetségére, költői felelősségérzetére apellálva — 
föltétien további eredményekkel biztat. Jelenlegi 
részsikere a nyelvi lelemény, az alapos mesterség
beli jártasság, szerelmi poézisének beteljesülése mel
lett mindenekelőtt az a gondolati töltés, amely 
dim enzionáltan mindig közvetlen környezetének és 
„örvényes” történelmi valóságunk világos elemzé
séből növekedik föl. Az em beri rettenetek, érzések 
és örömök végül is élniakarássá verődnek nála össze,

megnyilatkozik az idealizált , .másféle ember”-be 
vetett bizodalma, szétesettsége rendeződni látszik, 
mindennel dacolna már, m ert „ú j öröm em, a munka 
összetart” . A hum anitárius hang: a közösséghez új 
utakat kereső individuum és az önnön világában is 
karakter egyhangnemű dikciója az, am i ki fogja 
majd nyitni Papp Lajos költészetét, hogy beváltsa 
hozzá fűzött reményeinket. G ondolom , ezek akkor 
lesznek valósággá, ha a költőnek, m int embernek 
és m int alkotónak egyaránt sikerül a „nem  tudod, 
mifélének látszol”  dilemm át feloldania és valami
lyen progresszív, egy általa is m eghatározott irányba 
lerögződnie.

Borbély Sándor

IRO DALO M TUDO M ÁNY

Komlós Aladár: A szimbolizmus és a magyar líra

Komlós Aladár, akit könyvek sorában foglalkoz
ta to tt a  magyar líra problem atikája, s aki egymást 
követő tanulmányokban rajzolta meg költészetünk 
Adyig vezető útját -  kis könyvében a szimbolizmus 
európai mozgalmát s annak a magyar lírában  betöl
tö tt funkcióját vizsgálja. M indig izgalmasan érdekes 
az a  kérdés, hogy az egyes nem zeti irodalmak 
hogyan hasonítják magukhoz a más, fejlettebb 
társadalm i talajon létrejött, született művészi eszkö
zöket. S nem  kevésbé: hogyan alakul á t az új művészi 
módszer a befogadó népnél.

Nem vitás, hogy a szimbolizmus m agyar művészi 
recepciója a század művészetének szembeötlően 
legfontosabb problémái közé tartozik. Abból a 
kaotikus művészi erjedésből, amely a  századforduló 
táján megérintette a magyar művészetet, a naturaliz
mus mellett ennek volt legfelszabadítóbb hatása. 
Irodalm unknak a Nyugat folyóirat körül kibonta
kozott új nagy termő korszaka egyszerűen érthe
tetlen ennek beható ismerete nélkül.

Komlós kis könyvének talán legsikerültebb feje
zetében — A szimbolizmus — sokoldalúan vázolta fel 
az új művészi módszert létrehozó szellemi környe
zetet. Ugyanakkor társadalmi vetületében is vizsgálja 
a problém át s az új művészetet a  kapitalizmus 
kialakulásával, ill. az egyes nemzeteknél eltérő útjá- 
val hozza összefüggésbe. így tűnik szemébe elsőnek 
az angol praerafaeliták mozgalma, m int a X IX . 
század középső harm ada legelőrehaladottabb polgári 
társadalm ának problem atikájára is visszhangzó 
művészet. S nem lehet meg nem  látn i, hogy Baude- 
laire-ék, majd Rimbaud-ék s Verlaine-ék művésze
tében — ha óriási áttétellel is — társadalm i nyugtalan
ság is megszólalt: az önnön eszméit eláru lt kortárs 
polgári valóságból is menekült Baudelaire-ék nem
zedéke a Hotel Pimodán-ba.

Ám ennél jóval erősebb hangsúly esik Komlós 
gondolatmenetében a szellemi atmoszféra árnyalt 
felvázolására: Wagner, Franck, majd Debussy muzsi-

( Irodalomtörténeti Füzetek. Akadémiai Kiadó, 1965.)

kájának, ill. az impresszionista festészetnek kortársi 
ismerete nélkül egyformán érthetetlen a szimbo
listák mozgalma. S a különböző művészi törekvések
nek ez az egyben látása jól példázza: egy kor hogy 
tapogat a  legkülönfélébb területeken is lényegében 
egy felé. A X IX . század második fele, s még körül- 
határoltabban időben: utolsó harm ada a szubjektum 
felfedezésében találta ezt meg. Szemben a század első 
felét uraló realizmussal s a kortárs naturalizmussal 
is -  így hagy teret az új művészet akár a zenében, 
akár a lírában: a sejtelemnek. „Ő szinte és bensőséges 
lírát akartak a parnasszisták szenvtelensége és a 
romantikusok retorikája u tán” — írja a szerző, majd 
így folytatja: „lényünk homályos rétegeit, az öntu
datlant, az álmokat akarták felszabadítani és nap
világra hozni, természetesen nem  a logika, hanem az 
intuíció segítségével érzelmi emlékekkel telített 
nyelven, határozatlan kifejezésekkel.”

E művészet ősét Komlós is Baudelaire-ban látja, 
bár művészi eszközeiben még nem  tartja  ő sem a 
század utolsó évtizedeiben kibontakozó szimbolista 
irányzat képviselőjének. Differenciál szimbolisták 
és dekadensek között s ez utóbbiakról írva szelleme
sen korrigálja a dekadencia m áig kísérő mellék- 
zöngéjét: „Látnivaló tehát, hogy a dekadencia igen 
egyoldalú elnevezés volt. H a az új irányban valóban 
voltak is dekadensnek minősíthető vonások, lénye
gesebb benne, hogy az eszményített emberrel szem
ben a teljes, valóságos em bert m u ta tta  meg.” S mi
után felvázolta a m ár kibontakozott életmüvű szimbo
listák -  Verlaine, de m indenekelőtt: Mallarmé, s 
Rim baud — esztétikáját, összegezi művészi gyakor
latuk új vonásait — a szünesztézist, correspondance-ot, 
szimbólumot, szuggerálást, s m indezek kísérőjét: a 
homályt is. Komlós értően figyeli meg: hogy alakul 
át a vers zenéje, ritm usa is az új művészet képviselőinél.

S az európai háttér eme töm ör felvázolása után,
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ill. m ár e lő b b  Komlós Aladár összefoglalja azokat a 
magyar iro d a lm i törekvéseket, am elyek, h a  néha 
látensen is, ebbe a tendenciába torko lltak , azaz: 
összefoglalja a magyar líra Ady előtti ú tjá t. Preszim- 
bolisták név  a la t t  szerepelteti ezeket: ,,. . . minden
felől m egkezdik líránknak azt a korszakát, am elyet a 
külső dolgok  elhanyagolása, a  befeléfordulás, a 
szubjektív elemeknek az objektívek rovására  érvé
nyesülése je llem ez” -  mondja ki tételszerűen, hogy 
aztán n éh án y  m ondattal karakterizálja a  tenden
cia legreprezentatívabb képviselőinek művészetét: 
„V ajda J á n o s  az t az elemző és egyenesen megnevező 
költészetet fo ly tatja  ugyan, amit A rany és köre, de . . . 
a külső do lgokat Vajda nem figyeli meg, be lü l viszont 
minden képpé válik nála.” S Komlós szerin t épp a 
képeknek ju t ta to t t  nagy szerep m iatt kerül közelébe a 
szim bolizm usnak, bár még inkább V igny s Sully- 
P rudhom m e rokonának látja. Kiss József poézise 
viszont festőiségében és zeneiségében különbözik a 
kortárs népnem zeti iskoláétól. Reviczkynek pedig 
költői a ttitű d jéb en  vannak az új m űvészetet előlegező 
vonások: érzelm ileg lázadt kora, tá rsadalm a ellen.

Komlós felfedezi, hogy még a világnézetileg teljesen 
az uralkodó ideológiát vallók művészetét sem kerül
hette el ném ely  vonásában a szimbolizmus hatása. 
(E ndrődi S án d o rt és Vargha G yulát hozza fel példa
ként.) Á m  a  legfontosabb mégiscsak K om játhy  Jenő 
kiemelése: ő a legközvetlenebb elődje Adynak.
„Bár nincs je le  annak — írja Komlós—, hogy Komjáthy 
ismerte vo ln a  Baudelaire-t, R im baude-t, Verlaine-t, 
M allarm é-t és esztétikai p rogram jukat, égvívó 
tébolyában m éltó rokona nagy francia kortársainak, 
s rábukkan  a  correspondance-ra is.”  H o rv á th  János is 
K om játhy művészetében találta meg m ár azokat a 
vonásokat, am elyek majd Adynál kulm ináltak:

„K épzeljük  el Komjáthy eszmei életuraságát 
alászállítva a  földre -  írta Ü jabb költészetünk világ
nézeti vá lsága  címmel összefogott, Reviczkyről és 
K om játhyról párhuzamos portrét festő esszéjében 
- ,  a m in d en n ap i, a valóságos életbe, — s kifejezésben 
és fo rm aságban  is szakítva az előzményekkel, s 
előttünk á ll A dy forradalma . . . voltak annak  előz
ményei a  h aza i költészetben, s K om játhy  Jenő 
fejlődéstörténeti jelentősége éppen ab b an  áll, hogy 
Adyhoz vezet á t .”  Horváth megfigyelése azé rt érdekes 
és fontos, m e r t ő — Komlóssal ellentétben — épp ellen
kező aspek tusból — a magyar líra hagyom ányos útjá- 
tól e ltérőnek  kijáró némi rosszallással nézte  Kom
játhy p á ly á já t; konklúziója azonban m égis az igazi 
fejlődés irán y áb a  mutatott. Komlós helyes meg
figyelése m ég ; hogyan fedezte fel ez a  nemzedék 
V örösm artyt is őseként: „az ő hétköznap-fölöttiségé- 
ben, lázas pom pájában látják az igazi költői nyel
vet” .

Komlós jó l látja a különbséget a  francia  s a hazai 
szim bolizm us társadalmi háttere, akusztikája között: 
nálunk a  h a lad ó  politikai eszméket vallók lelkesedtek 
az új m űvészetért. Kitűnő észrevétele: „ S  ha a for
radalm i elégületlenség nem is m inden szimbolista 
költőnk versében szólal meg, m in t A dy és Juhász 
Gyula lírá já b a n , funkciójában még az a szimbolista

vers is a forradalm at készítette elő, mely egy szót sem 
szólt társadalm i bajokról és a demokratikus átalaku
lás vágyairól.”

S bár Komlós m iniatűr portrékat rajzol Koszto
lányiról, Juhászról, Balázsról, O láhról, Lcsznai 
Annáról, Nagy Zoltánról, T óth Árpádról, Szép 
Ernőről, K em ény Simonról, majd a szimbolizmus 
népszerűségét, ill. utókorát is vizsgálja — szabad 
legyen egyedül a  terjedelmében is legrészletesebb 
portréval, Ady Endrével foglalkozni. Tehetségének 
igazán Ady-s voltát abban találja meg, hogy: 
„állandóan egy rejtett lényegesebb valóságot érez a 
jelenségek m ögött s így a realitást mitikus látomásba 
tudja olvasztani. A század egyetlen más költőjének 
sem volt ilyen szuggesztív és dús fantáziája, s ilyen 
állandó, ilyen gazdag és pláne sajátszerű mitológiá
ja ”  — m ondja ki. S meggyőzően magyarázza, hogy 
politikai költészetét is épp ez, a realitáson való túl- 
látás növeszti — nagy tehetsége mellett — a korukról 
direkten verselő kortársak lírája fölé. Elég csak A 
magyar Ugaron nagy művészi leleményű, ugyan
akkor koráról, m últról, jelenről is oly sokat éreztető 
szimbólumára utalni. Reprezentatív kimunkálásai 
tanúsítják igazunkat: A Hortobágy poétája, A magyar 
Ugaron, avagy A Duna vallomása, amely a Duna 
szimbolikus m últjába ágyazottan is beszélt, vallott 
koráról.

S Komlós irodalom történetileg helyesen disztingvál 
akkor is, am ikor Ady líráját elkülöníti a szimbolizmus 
M allarmé-féle programjától, s inkább Verlaine-nel 
rokonítja. R im baud felszabadító hatását azonban 
útkereső korszakában erősebben lehetne hangsú
lyozni. Erről ő maga is vallott egyik korai vitájában, 
1906-ban. „ É n  ellenem pedig egy régi versem két 
sorát citálja, bizonyságul, hogy nincsenek jó 
rímeim — válaszolja vitapartnerének. — Megjegyzem, 
hogy e versem éppen arra kísérlet, hogy a rímet 
bizonyos hangulatoknál — nélkülözzem. És e versben, 
R im baud-k s mások, hitvány dekadensek után, e 
kísérletem igen szépen sikerült.” (Ady Endre válasza. 
Vallomások és tanulmányok. 47.)

Adynál egy eredendően — determ ináltan! — 
szimbolista költői alkat találkozott a bátorító új 
francia irodalm i törekvésekkel. Nem hisszük hát, 
hogy az idealista filozófia oly mélyen érintette volna 
éppen első párizsi útján, m int Komlós azt feltételezi. 
Ady ugyan teljes gazdagságukban figyeli az új 
francia szellemi törekvéseket, mégis: Baudelaire-t 
s V erlaine-t fedezi fel mindenekelőtt. S 1904-ben 
érdeklődik legintenzívebben a francia szocializmus, 
s m indenekelőtt Jaurès irán t is. Csak azért hangsú
lyozzuk 1904-et ennyire, mert Komlós is 1906 után 
látja A dy szimbolizmusát teljes gazdagságában 
kibontakozni. De ha a második párizsi ú tra figyelünk, 
akkor is erősebbek a másfajta hatások: Anatole 
France a  legnagyobb példa a számára — szemben a 
Lemaitre-kel, a  Barrès-kal. S am i a Révaival és 
Bókával való vitáját illeti: bizonyára több tétel 
korrekcióra szorul írásaikban. Révaiéban azonban 
ma is igaznak kell éreznünk, hogy a szimbolisták 
— ha nem  is direkten beszélnek művészei a kapitalista
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társadalomról -  rendkívül finom hajszálereken át, 
mégis valamiképpen korukból veszik problem atiká
jukat. Korrigálnunk kell Komlós kis könyvét o tt is, 
amikor az Északi ember vagyok című ism ert Ady 
verset A belgák c. szimbolizmusról vallomást te
vő cikkével látja együtt: az akkor frissen megjelent 
K alevala inspirálta azt 1909-ben, m int Képes Géza 
kutatásaiból tudjuk.

Komlós Ady-portréja a  tudományos elemzés mel
lett a  kortársi Ady tudatról-látásról is h írt ad.

Mitikus-látása sem homályosítja el szemében a költő 
alapvető társadalmi-nemzeti mondanivalóját. „E zál
tal emelte ki olvasóit a  m indennap megszokottságá- 
ból a  realitásban megnyilatkozó, de azt m eghaladó 
rejtett valóság, szinte a túlvilág szemléletének része
sévé, nagy fontos titkok tudójává tette őket, ezáltal 
azonban csak még tisztábban tudta lá tta tn i a valóság 
erőit. Ezért éreztük borzongva és elragadtatva, hogy 
lírája szent költészet.”

Varga József

JEGYZETLAPOK

HEG EDŰ S GÉZA—KÓNYA JU D IT : A magyar dráma útja. — M iért van az, hogy még az értelmiség körében 
sem alakult ki egy olyan szemlélet, amely a  magyar drám airodalom történetét a maga ellentmondásosságában 
is egységes, szervesen egymásra épülő folyamatként értelmezi? H a válaszolni akarnánk erre a kérdésre, több
féle okot kellene felsorolni: meg kellene említeni a drám atörténet sajátos, csúcsokat és homályba vesző völgye
ket m utató arculatát, de beszélni kellene arról is -  s ebben az esetben ta lán  ez a döntőbb —, hogy meg sem 
próbáltunk kialakítani egy ilyen szemléletet. Az utolsó mű, amelyik ebbe az irányba m utat, Galamb Sándor 
1947-ben megjelent m unkája volt; A magyar drámairodalom története. A  szakirodalom elenyésző volta nagy
mértékben járu lt hozzá ahhoz, hogy ma Katona, Madách, esetleg Kisfaludy, Csiky, Molnár nevének említése 
jelenti a nagyközönség szám ára a m agyar drám a történetét.

A magyar dráma útja, am ikor a  kezdetektől egészen napjainkig vázolja fel az utat, akarva-akaratlan is ezzel a 
szemlélettel vitatkozik. A szerzők a harc, a  vitatkozás sajátos módját választották: „ M i . . ., akik ezt a könyvet 
írjuk, a  mai ember szempontjából szeretnők elmesélni a  magyar drám a ú tjá t.” (10.) A fordulópont o tt van, 
hogy ez a  koncepció, amely az élő színház, a m it kellene, lehetne feleleveníteni szem előtt tartását jelenti, 
eleve feltételez egy olyan egységes szemléletet, melyet most és az elkövetkezőkben kell majd kialakítanunk. 
Kell, mert a magyar drám a útja -  s ezt bizonyítja ez a mű is — ellentmondásosságában is szervesen összefüggő, 
egymást továbbfejlesztő egységes folyamat.

A szerzők elmélyült, gondos kutatóm unkát folytattak. Elveszettnek tűnt műveket, elfeledett alkotókat 
bányásztak ki, és az ú jabban feltárt dokumentumokat, műveket (pl. Balassi dráma-kísérletét) is beillesztették 
az őket megillető helyre. Egy kézikönyv ad ta  lehetőség azonban meglehetősen szerény, gyakran csak a prob
lémák jelzésére ad módot.

Elemzéseik legnagyobb erénye az, hogy következetesen és művészi igényességgel tudják az író és az adott 
kor, társadalom kínálta lehetőségek, követelmények összhatásában vizsgálni a  létrejött alkotást. Csiky Gergely 
csúcsot jelent a magyar drám ában. Sokan megelégedtek m ár ennek a ténynek a leszögezésével Hegedűs és 
Kónya ennél tovább lát, Európa mérlegén is próbára teszik Csiky művészetét — s ez jó , követendő m ódszer, 
még akkor is, ha  olykor ez a  mérce túl magasnak bizonyul.

Az eredmények elismerése mellett néhány vonatkozásban vitatkoznunk kell a szerzőkkel. A fentebb felvá
zolt, gyakorlati megfontolású koncepció — az „élő hagyomány”, ahogy Hegedűs és Kónya mondja — biztos 
iránytűként vezeti végig a szerzőket a m agyar drám a sok tévutat rejtő történetén. Ez a koncepció a jelenségek 
tekintélyes részénél helyes eredm ényre vezet; de, ha mereven, a  feldolgozandó anyag természetét figyelmen 
kívül hagyva alkalmazzuk, akkor látókörünkből szükségszerűen kihullnak olyan jelenségek, esetleg hosszabb 
időszakok, amelyek ma m ár nem tartoznak a szűkebben vett „élő hagyomány” körébe, de történeti értékük
nél fogva nemzeti kultúránk szerves részei. A gyakorlati megfontolású elemzést csak bizonyos kor u tán  lehet 
következetesen alkalmazni — s ott sem mindig. Senki nem m ondaná azt, hogy drám atörténetünk előzményei, 
a XV. sz. közepéről származó Sermones Domonicales, Temesvári Pelbárt Próféta-játéka, vagy tanítványa Laskai 
О svát alkotásai gyakorlati szempontból „élő hagyományaink” közé tartozik, de igenis szerves része a  magyar 
drám a történetének. Igaz, inkább illusztrációk ezek, semmint drám ák, de ezekből nőnek ki majd a drám ák is, 
m int magból a búza. A másik pont, ahol a következetesen végigvitt, az anyag természetére nem  ügyelő 
koncepció hiányt növeszt; a  szocialista drám a előtörténete. I tt is azt m ondhatjuk: ma m ár senki nem  gondolna 
komolyan arra, hogy felújítsa Bárdos Ferenc A rendszer áldozatai, Sas Ede Rabszolgalázadás vagy Gallovich Károly 
Tűzimádók c. darabját, de a  m agyar drám a történetében ott a  helyük, ö k  voltak az elsők, munkásságuk ma 
m ár történeti érték, egy nép kultúrájának szerves része — s valahol élő hagyomány is.

K ét szerző problémam egragadásában izgalmas, eredményeiben értékes alkotása A magyar dráma útja. 
Összefogásuk a tudományos munka, a  közös alkotás szerencsés ötvözete. Ügy véljük, hasznos és eredményes 
lenne a további közös munka -  nekik is, és nem  utolsósorban a m agyar színháztudománynak is. ( Gondolat 
Könyvkiadó, 1964.)

Szilágyi János
*
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A SC H E R  OSZKÁR: Minden versek titkai -  A Nyugat nemzedéke a kultúra teljességét ápolta és építette. 
Elek A rtu r, Lengyel Géza a képzőművészeti, Csáth Géza a  zenei kritikát fejlesztette, s a retorikus szavalásnak 
Ascher O szkár üzent hadat. Elítélte a deklamáló, hevülékeny, hatásvadász pózolást, s elvetett minden felü
letes ösztönösséget. Hosszas elemzések eredményeként a versek szívét kívánta egyszerű fegyelemmel átnyújtani 
a  hallóknak s a kultúrától érintetleneknek egyaránt. Többek között erről a sok évtizedes nemes küzdelemről is 
szól ez a könyv, bár szerző szerénysége igyekszik rejteni az érdemeket. H atékonyan propagálta a Nyugat 
haladó költőinek gondolatait, — tudom ányos precizitással munkálkodott „m inden versek titkai”-nak megfej
tésén, hozzájárulva, hogy egy új kulturáltan  objektív versmondónemzedék szülessen. Misszió volt, am it tett, 
nemcsak művészet. Barabás T ibor emlékeztet a hatvanöt éves Ascher Oszkár ünneplésekor a hajdani káoszra: 
„A  szavaló nem  közvetített a költő és a közönség között, hanem  közéjük ékelődött, elűzte a költészet, az ihlet 
bensőséges p illanatait.”  Ascher Oszkár „ a  költő hangszere” igyekezett lenni, és saját szavait kölcsönvéve, 
— a verset „N em csak értelmileg m int fejtörőt, de érzelmileg is m int lélek- és szívtörőt !”  — igyekezett véglegesen 
tisztázni. Pályatársaival együtt küzdött, hogy a  versmondás önálló művészet legyen, — s e  tisztes szándék az 
irodalm i színpadok országos elterjedésével im már valóság.

Élete a vers lett, — de ő is csak hosszú portyázás u tán  érkezett önmagához. M űegyetem, mérnöki évek, 
kabaré je len tette  a mellékvágányt, — de végül saját útján haladva nagy versekkel találkozott, s ezt az ado
m ányt á tad ta  igényesen, hosszú, szorgalmas munkával embertársainak. Kitérők u tán  visszaérkezés verses 
önm agához, — ez volt életének diadala.

M em óriája lenyűgöző. A diák Ascher kívülről fújta a  nagy magyar március eseményeit, később betéve 
tu d ta  a C yranót, s a bonyolultság elkerülésével az egyszerűség kedvéért m egtanulta a teljes „V ér és arany” -t 
A  végsőkig kiaknázta művésszé magasodott személyiségének lehetőségeit.

Érdekes a  kötet szerkezete, — két időt ábrázol, -  a feltüremkedő m últat s betoldások form ájában a szívroha
mokkal és a  m ű írásával egyaránt küzdő jelent. így két idő hömpölyög egymás m ellett, m int Roger van der 
W eyden képein, s az olvasót egyszerre kettős izgalom tö lti el, — lesz-e művész mégis az 1915-ös esztendők 
viszontagsága u tán  Ascher Oszkárból, s m i lesz az 1963-as szívbetegséggel? A m ár történelemm é váló esemé
nyek m ellett, friss hírek is helyet kérnek a  könyv lapjain e grafikus nyugtalansággal jegyzett naplórészletek
ben, — egyrészt U ray Tivadar halála, akivel együtt játszott a  „Tizenkét dühös em ber” -ben, — másrészt a 
mérnöki diplom ával bajlódás esztendei jelennek meg a 20-as évek hátteréből, — s ezt szakítja a tudósítás az 
1962. X I. 22-i napról, mikor örvendetes gyógyulásáról számol be, s kettős öröm érkezik két időből -  múltból 
és jelenből az olvasóhoz —, hogy mégis visszatér a vershez és enyhül betegsége. A kötet tartalm azza töprengéseit 
Brechtről, Sztanyiszlavszkijról. Ez a tem atikai sokrétűség olykor nehézséget okoz, s Barabás T ibor méltatásá
nak szövegközlése túlméretezett, s ezért a könyv műfaja nem  teljesen tisztázott, — hol az önéletrajz, hol a 
verselemzés, hol a  napló felé tolódik el, olyannyira, hogy néha nem  értjük, miért „M inden versek titkai” a 
könyv címe.

E buktatókon átsegíti stílusának könnyedsége, s bár a könyvnek sok az adatnehezéke, — mégis érdekfeszítő. 
Ascher O szkár kísérlete sikerült. A pódium  után az írás m űfajában is számot adhatott életútjának lobogásáról, 
melynek tarta lm a a vers ünnepének töretlen szolgálata volt. ( Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964.)

Losonci Miklós
*

K ISS TA M Á S: Égi tűz -  Móricz Zsigmond azt írta  neki 1941-ben, a Kelet Népe híres szerkesztői üzenetei
nek  egyikében: irigylem a te foglalkozásodat, mert állandóan együtt lehetsz a néppel. M ostani, negyedik 
kötetét, az Égi íú'z-et végigolvasva ez a megállapítás módosul tovább bennünk: Kiss Tam ás együtt is m aradt a 
néppel.

Az igazi költőnek egyik legjellemzőbb vonása, hogy sajátosan egyéni hangja van, csak rá  jellemző moduláció 
és színezés, néhány mondatából, néhány jelzőjéből felismerhetjük. Kiss Tamás az a  költő, akinek nemcsak a 
hangja, nem csak komoly, kissé bánatos szava jellegzetes, hanem  ritka tisztasággal ismerhető fel nála az is, 
hogy költészete milyen környezetben alakult ki egy adott pillanatban. A tiszántúli nép között csírázott és 
fejlődött ki lírája, magán viselve ennek a népnek a színeit. Az alföldi nép színeit, amelyik arról híres, hogy 
nincsenek színei. Nincsen például népviselete. Illetőleg a  népviselete a  legegyszerűbb, sima, fekete ruha. 
Semmi tarkaság az asszonyok vasárnapi kendőjén, semmi dísz a férfiak öltönyén. M intha évszázadok törté
nelme tan íto tta  volna rá, hogy feketében lássa a világot. Hányszor voltak városai, falvai üszkös, fekete sebek 
az  Alföld sim a testén. Komorrá vált ez a nép? Nem. Nem komorabb, m int bármely más embercsoport hasonló 
körülmények között. Sőt. Életvidám, bővérű, erejét fitogtató, virtuskedvelő. Nemcsak a  színeiben van mégis 
tartózkodás. Komoly zárkózottságot m utat érzéseiben is. Semmi olyan távol nem áll tőle, m int a szentimenta- 
lizmus, az érzelmek eltúlzása.

Kiss T am ás költészetének szinte tap in tható  egyéni m agatartását, színeit, líraiságát ugyanezek a sajátosságok 
jellemzik. Ugyanilyen vonásokat m uta t az indulásakor, jó  harm inc évvel ezelőtt, és most, ezzel a kötetével is 
m intha a  nagykunsági világ képei vennének körül.

Kiss T am ás költészete a népi írók mozgalmának légkörében született. Ö maga nem volt a  legharcosabb faj
tából való. Inkább  szelíd hangú em ber és szelíd hangú költő m aradt mindig. Szelíd, de állhatatos és követ
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kezetes. Első kötetének verseit átszínezte a fájdalom, amikor szőkébb hazájáról, a tájról, az  em berekről beszélt, 
és ott rem egett ez azoknak az időknek, a harmincas éveknek tisztán látó és becsületesen érző embereiben, 
am iatt, hogy ennek a népnek a  sorsa végtelenül szerencsétlen. A pillanatig sem tántorodó hűség és a  csendes 
szóval kim ondott, de állhatatosan éreztetett változás követelése jellemzi Régi reggelek cím ű 1938-as kötetét. 
Itt nyújtja költészetének legnagyobb szintézisét, akkori m otívum ainak legnagyszabásúbb összefoglalását a 
Nagykunsági elégiában, amelyet tizennyolc évvel később, 1956-ban újra felvesz Férfitánc cím ű kötetébe, tovább 
fejlesztve, szélesebb húrozattal hangszerelve. Ez a szép nagy vers, amelyik a táj képét szélesíti az ország 
képévé, a  táj fájdalmas kérdéseit nagyítja a hajdani ország fájó, lelkiismeretébresztő kérdéseivé, kicsit méltat
lanul m aradt ki költői antológiáinkból. A legmaradandóbb megszólalások egyike a korból.

Nem kérhetjük számon a költőtől, sem előző köteteitől, sem a mostanitól a szenvedélyesebb hevületet, az 
érzések lobogását, a vágyak és kívánságok acélkemény csattogását. A szenvedélyek hullám zása, a széles 
skálájú érzelmi viharzás, a feszültség, a vad keserűség, a mardosó bánat, a felujjongó öröm nem  szólalnak meg 
húrjain. Az ő költői hangszere ebben a kötetben is a csendes b án a t, a  finom szatíra, a szelíd bensőségesség kife
jezésére való. Ezen a kötetén különösen érezhetően, hallhatóan zeng végig egy őszi húr: az em berélet nagyobbik 
felén tú lju to tt költő bánatos hegedűje muzsikál az öregedésről. Ez adja meg az alaphangját a  kötetnek. Sóhaj 
a „szép vad ifjúság” után.

Nem szenvedélydúlta vagy harsogó líra a Kiss Tamásé. A csendes elmerengések közben refrénként térnek 
vissza benne az elmúlás érzésének hangjai.

De ebben a kötetében is szépen énekli a maga csendes, komoly szavú énekét, még közvetlenebb egyszerű
séggel, még elmélyültebben, még pontosabbá formáltan. M int ahogy az alföldi nép dalai is, testvérei, rokonai 
egyszerűek, közvetlenek, mélyek, érzéseinkhez szólók. ( Magvető Könyvkiadó, 1964.)

Harsányt Zoltán
*

JÓ C SIK  LA JO S: Hét ember meg egy fél. -  Szerény igényű vállalkozás ez a könyv, a m aga keretei között 
azonban nem  hagyja cserben az olvasót. Rokonszenves benne éppen az, hogy nem törekszik többre, mint amit 
adni tud, s nem  terheli a művet á t nem élt, ki nem érlelt, koncepciójába nem illő ta rta lm ak  ballasztjával.

Cselekményét tekintve egy munkásfiú felnőtté válásának története. Hogy válik halálosan kim erült apját 
helyettesítve m aga is munkássá, s a  kisváros politikai eseményeiben részt véve öntudatos szakszervezeti taggá. 
Apja ugyanis gázgyári munkás, nappali munkája mellett éjszakára a lámpagyújtogató és oltogató  „tisztét” is 
elvállalja. A kisváros virilisei azonban takarékosak, s egyezményt kötnek a gázgyárral, m elynek értelmében, 
ha a holdvilág süt, akkor minden második lám pát le kell oltani. A lámpagyújtogatók szám ára ez annyit jelent, 
hogy — újhold kivételével — lényegében nincs egy nyugodt éjszakájuk: lesni kell, mikor jö n  fel a  hold, s mikor 
kell futni lám pát oltani. A regény fiatal hőse segíteni akarja ap já t: m agára vállalja ezt a feladatot. Eközben 
viselt dolgai, kalandjai, a  kisváros előtte addig ismeretlen éjszakai életéről szerzett tapasz ta la ta i alkotják a 
regény gerincét. A szerző ügyesen és zökkenők nélkül építi fel erre a húszas évek kisvárosi munkásságának 
életét, 1919 emlékét, a m iatta elszenvedett tragédiákat.

A regény naplószerűen íródott, egy kamaszodó fiú világra figyelő szemével látjuk m egelevenedni a  kisváros 
világát. Leszűkítő szempont is lehetne ez, a  szerző azonban szerencsére elkerüli ennek buk ta tó it. Nem szűkül 
le az ábrázolt világ, hanem  sokkal inkább kiteljesedik. Egy erőteljes, természetes ésszel gondolkozó kamasz 
figyel a világra és ítél felőle. Ezzel az eszközzel éri el, hogy a m ű szemlélete nem szűkül össze egyszerű „nyomor
krónikává” . A mindennapos éhezés, az erőt végsőkig megfeszítő m unka mellett ott van az élet derűje, vidám 
-  olykor komiszkodó — gyermeki csínyek mosolyra indító hum ora, vagy éppen a kisváros ú ri világáról tett 
megjegyzéseiben: szatírája.

S ez nem  kis feladat. A lapjában véve tragikusságig szomorú, s embertelenségig nehéz élet ábrázolásába 
úgy vegyíti az író a  derű és a hum or színeit, hogy ne bagatellizálja el mondanivalóját. Ez sikerült Jócsik Lajos
nak. De nem  sikerült az, hogy az ártatlan  történetet összekombinálta egy m unkásmozgalmi történettel. 
A regényben az említetteken kívül még lezajlik egy per is: az ártatlanul vádolt lám pagyújtogató kiszabadí
tásának története, s a szakszervezet érte vívott harca. Ez az elem  m ár nem tud a mű szerves részévé válni, 
mintha külön illeszkedne bele. Az olvasó látja a „ragasztási felületet” , s ha méltányolja is a  szerző becsületes 
szándékát, nem  tudja m agát egyszerűen átadni az olvasás gyönyörének, s nem engedheti m agára áramlani 
a regényben történő eseményeket. Ügy véli az olvasó, hogy a  főhős emberré, öntudatos munkássá válása a 
magánélet síkján m ár eléggé megmutatkozott. Az író által bem utato tt környezetben erőszaktétel nélkül sike
rült ezt megrajzolni. Hiszen a regény a kisváros kétségbeesett elm aradottságát, a nyom orba taszíto tt emberek 
öntudatlan esettséget hitelesen m utatja be. A természetes és egészséges megjelenítő erő nem  épül össze szer
vesen a politikai küzdelem ábrázolásával: ez utóbbi jobbára a száraz krónika formájában je len ik  meg.

Mindez azonban -  bárm ennyire zavaró is -  a regénynek csak némely részét érinti. Á lta lában  az átéltség, 
az íróilag megelevenedő élmény sodrását érezzük. S ha nem is adhatunk  élvonalbeli m unkaként számot róla: 
Jócsik regénye nem  érdektelen munka, hanem a szó jó értelm ében vett szórakoztató olvasm ány. ( Magvető 
Könyvkiadó, 1965.) Bessenyei György

*
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SIPKAY BARN A: Határtalan élet. -  Az előző mű, a H ajnali h in ta  még csak oroszlánkörmöket m utatott, 
kiemelkedően értékes, modern elbeszélést sem témában, sem eszközökben nem tartalm azott. Ü j könyve már 
méreteiben, az  ábrázolt valóság kiterjedésében és műfajában nagyobb igényű alkotás, bár első lapjainak  elolva
sása u tán  m ég csak bosszús tűnődésre készteti az olvasót. K ezdetben úgy tűnik, hogy Sipkay beleesett egy 
nagyon is szokványos csapdába: sematikus regényt írt a lázongó, később győzedelmes proletár és a gerinctelen, 
urakat kiszolgáló értelmiségi ellentétéről. Az első rész sok-sok je lenete , több figurája még erre enged követ
keztetni, s igazában  csak a második rész eredetien kibontakoztatott cselekményéből állapítjuk m eg, hogy ennél 
többről van  szó, az író sokoldalúan igyekszik ábrázolni e két, korántsem  sablonosán fejlődő figura életútját, 
egymáshoz fűződő viszonyát. Ne legyünk rosszmájúak: e feljavulásnak nem lehet kizárólagos oka az, hogy az 
író -  előrehaladván a mű cselekményének felvázolásában — egyre tö b b , férfikorban szerzett élm ényre támasz
kodhatott. E m ellett minden bizonnyal elősegítette a második rész művészi kibontakozását az u tóbb i évek ide
ológiai kitisztulása is, a marxista hum anizm us szélesebb, világosabb értelmezése.

A bosszúságra kezdetben még az is alkalm at ad, hogy az olvasó kettős szálú családregényt vél megvalósulni. 
Két, nem  is kis létszámú család szereplői mozognak állandóan a  színen, s időnként komoly erőfeszítésbe is 
kerül egyiket-m ásikat emlékezetünkben tartan i. Sipkay azonban ezt a  csapdát is elkerüli, nem  ír  unalmasan 
szétterülő, a  részletekbe túlságosan belevesző családregényt, többnyire  helyénvaló ökonómiával bánik szerep
lőivel, a  feleslegeseket elhagyja, vagy kevésbé „világítja” meg, s a  m ű végén csak a legfontosabb szereplőkön 
pásztázik az író  reflektora. Az is igaz persze, hogy -  közhelyszerű íté le tte l — kevesebb több lett volna, még több 
ökonómiával plasztikusabbá váltak volna — m int majd később kifejtjük — a legfontosabb figurák.

Szándéka nyilvánvalóan más volt. M ai szemmel akart m egbírálni két érdekes karaktert, sorsot, akik, illetve 
amelyek éppen  különlegességükön keresztül figyelmeztetnek értelmetlenségükre, s ugyanakkor gesztusaikban, 
gondolataikban, cselekedeteikben nagyon is tipikusak. Kézi felügyelő megrajzolásával bebizonyítja, hogy a 
gerinctelen, céltalanul, tartalom nélkül élő, a mindenkori hatalom hoz elvtelenül dörgölődző kispolgár értel
miségi életú tja kilátástalan a szocializmus építésének bármelyik szakaszában, a Horthy-rendszerben folytatott, 
lényegileg hasonló életmód következményeképpen. Ispán kovács figurája viszont azt példázza, hogy a magá
nyos lázadó, a  belső fejlődésre képtelen, emberségében váltig beszűkülő munkásember sem találja meg a 
helyét a m últ rendszerbeli hányattatás u tán  az érte épülő új v ilágban. (Hadd jegyezzük it t meg, hogy 
Sipkay — s ezt kritikusai általában nem  értékelik — a magyar kisváros fullasztó légkörében élő munkásembert 
mintázta m eg Ispán  alakjában, akinek csak futó, bár életre szóló em léket adó élménye a bányászokkal, a  fasiz
mussal fegyveresen is szembeszálló proletárokkal való találkozás. Sorsa bizonyos mértékig s főleg a felszabadu
lásig szükségszerű, sajátos kisvárosi képlet!) A kiút mindkét világ szám ára a szocializmus ta la ján  kivirágzó 
igaz em berség, a  fiatalok előítéletek nélküli, munkaszerető szem léleté és gyakorlata. Az ő emberségük ered
ményeképpen lobban  el az emésztő gyűlölet lángja a két ellenfél: a  munkás és a kispolgár-értelmiségi között. 
Tiszteletre m éltó  az az ideológiai biztonság, amellyel Sipkay ezt a  sok politikai csapdát is tartalm azó fejlődést 
kibontakoztatja. Csak annyit jegyzünk meg — s ez nemcsak neki szól —, hogy íróink jelentékeny része még min
dig nem tisz táz ta  eléggé, meddig menjen el a személyi kultusz korának  bírálatában úgy, hogy közben m arad
jon is valam i, azaz hogy — vulgárisán kifejezve -  akkor is a szocializmust építettük.

M indeme szándékokhoz kapcsolódott az író formai törekvése M odern  elbeszélő prózát kívánt írni, kissé a 
Rozsdatem etőre is kacsintva talán: kevés mondattal, plasztikus jellemformálással törekedett sok szereplőt, 
cselekményt, figurát átfogni, úgy, hogy közben a mondanivalót filozófiai-politikai betétek nélkül — a mű 
egésze ad ja . Á ltalában jól szerkesztette meg regényét, biztos vonalvezetéssel megy előre a cselekmény, helyen
ként im ponáló  tömörítéssel, szuggesztivitással.

Az eszközök, a formai fegyvertár azonban még csak félig korszerű, használata még itt-o tt bizonytalan. 
Bosszantó lélek tan i pontatlanságok, elnagyolt részek, figurák váltakoznak a jól megírtakkal. Aki ilyen nagy 
fába vágta a  fejszéjét, annak félelmetesen pontosan, plasztikusan keil m indig fogalmazni, hogy a nagy sodrás
ból m aradjon is az olvasó agyában valam i. A bizonytalanság eredm énye aztán a többszöri engedmény a 
századforduló naturalizm usának vagy a  másodromantikának. N em  válik még nagy élm ényünkké Sipkay 
regénye, de h itünket tehetségében mindenképpen megerősíti.

(Magvető Könyvkiadó, 1964.) Bőgel József
*

IGNÁCZ R Ó Z SA : Titánia ébredése —  A regénybeli T itán ia , — Takáts Gézáné, Litovszky Tekla a mű
bolygók m ai v ilágában készül 80. születésnapjára. Félősen idegenül és emlékezőn él, jövője nincs, csak múltja. 
Mi lesz ebből az áté lt időből, amely ott sötétlik mint háttér Tekla életében, mi emelkedik ki belőle az emlékezés 
értékelő fo lyam atában felismert igazsággá? — Mondhatni semmi. Litovszky Tekla öreg n ap ja i csendesen 
peregnek a  jelenlevő színtéren és időben; szabványosan szokásos n a p i események zajlanak le: találkozások 
és beszélgetések hajdani barátnőivel, társadalm i és iskolai osztálytársaival; Trudi, a  leánya látogatja és az 
öregasszony anny it lát, hogy leánya élete egészen más m int az övé és unokája életével szem ben pedig már 
majdnem teljesen értetlenül áll. Belül pedig, a tudatában á llandóan  „pereg a film” , hozza, az emlékező elé 
vetíti a  m últa t.

De ezek az emlékek nem annyira az értékelés, mint inkább az a d o tt valóság elől való menekülés funkcióját 
töltik be.
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A regény egy jelentős részében Tekla-Titánia visszaképzelt nővérével folytat párbeszédet. Az ábrázolásból 
kitűnik, hogy Tekla a hajdani dzsentri asszony nem tud m it kezdeni az egykori cselédek barátságával. Sem 
múltjában, sem jelenében nem találta meg életének központját. Jellemében pedig soha nem  volt erő, hogy el
jusson a  tényleges cselekvésig, számára csak az m aradt: kérni, másoktól másoknak.

Ignácz Rózsa akarva akaratlan bemutatja egy letűnt kor asszonyideáljának néhány alapvető vonását 
és annak következményeit is. A munka és a tényleges, társadalm ilag hatékony cselekvés h iánya szűkíti be az 
egyéni életet az érzelmi élet kalodái közé így adódik az is, hogy Tekla-Titánia egész problem atikája egyéni 
érzelmi szférában mozog, a társadalm i jelenségekből nem tud  többet látni és értékelni, m in t a  közvetlen fel
szint, — legyen ez akár a Millennium görögtüze, vagy a mai műbolygók lassú haladása az éjben. A jelenségek 
változása m ögött nem veszi észre a társadalom változását, az adódó tanulságokat fel sem ism eri, így azok nem 
is mondanak szám ára semmit.

— így válhato tt második férje irán ti szerelme élete kizárólagos fókuszává és egyben korlátjává is. — Jellemző 
tünet e szerelem kettős jellege. Tekla-Titánia szerelme menekülés — és az egyetlen kapocs, kötődik az élethez. 
Azért, hogy ezt a kapcsot meg tudja tartani, egyszerűen nem  veszi tudomásul a ránézve kedvezőtlen tényeket. 
„A  boldogság elhatározás kérdése”  — vallja és bezárkózik a  m aga hamis tudatának világába. Géza emléke 
egy hamis kép, de ő, Tekla-Titánia megtartja ezt a hamis képet, m ert mást nem tudott tenni, nem  futotta ere
jéből. így igazolódik az ilyen típusú jellemeknek egyik tragikus igazsága: „nincs más hűség, csak az önszerelem 
hűsége” .

M indent összevetve Ignácz Rózsa könyve érdeklődést keltő olvasmány, főleg olyan társadalm i rétegek köré
ben, amelyek egy kicsit a maguk nosztalgikus életérzéseinek művészi megfogalmazását vehetik kézbe regényé
ben. Egy kicsit a magyar irodalom ban már ábrázolt és ism ert, egy elmúlt korhoz kötött tudatform ák újra
fogalmazásáról van szó, amely újrafogalmazás újsága — sajnos — egyéni és esetleges m ozzanatokra korlátozódik.

(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964.) Visontay Ernő
*

TÚ R I ANDRÄS: Azért is lesz házunk. — A „Bevezetőfélé” -ben feltárja az író, hogy kútforrása Müller úr, 
a  „kerület egyetlen hivatalos engedéllyel bíró szemétguberálója.”  Ö  az, aki részletesen elmesélte az írónak 
az ún. senki telepén létrejött magánházak építésének rom antikus történetét Mintegy szentesítendő, a kézira
to t is bem utatja neki, mielőtt a kiadónak átadná, s M üller ú r „szakértői” véleménye szerint „olyan volt, 
mintha valam i naplót forgatnék” .

Müller ú r ugyan nyilván legjobban ismeri ezt a történetet, „szakértői” véleményét azonban mégsem fogad
hatjuk el.Több itt a riportszerűség, mint a „naplószerűség” , s úgy véljük a Bevezetés-félén kívül ezt legjobban 
éppen az em lített hosszú nekifutás, a  szereplőket, a  legkülönfélébb emberekből összetevődő „honfoglalókat” 
bemutató, meglehetősen lazán illeszkedő fejezetek dokumentálják. Nem rosszak ezek a  részek, sőt egy-egy 
típus, m int V irág, a könnyelmű, de alapjában véve derék, jóravaló  férj, Neumann papa, a  fiát vakon bálvá
nyozó szabómester, Nádai, Neumann papa zongorista szélhámos-ficsúr fia, vagy Radó, a volt cirkuszos kötél
táncos kitűnően rögzített riportalakok. Valamennyien belemosódnak a lassan kibontakozó cselekménybe, 
csakhogy ez a cselekmény sem igazi cselekmény.

A Dobaiék köré szövődő események indokolatlanul uralják el a könyv második felét. É rtjük  ugyan az írót: 
Dobainé csinos, törékeny asszonyka, s alig pár hetes házasság után  váratlanul magára m arad . Férjét súlyos 
kartöréssel kórházba viszik. M i lesz az alapozásnál m agára m arad t fiatalasszonnyal? I tt m indenki saját maga 
építi a házát. M it kezdhet itt Dobainé? A férje eddig még az t sem engedte meg neki, hogy legalább segítsen 
valamiben. M ost talán éppen ez a körülmény váltja ki benne a dacos elszántságot, hogy mégiscsak felépíti 
azt a házat. V ajon erre a m ozzanatra utal az író a címmel? E rre is, de úgy érezzük általánosabban is jelképes
nek szánja. M indenkire érvényesnek, aki itt házépítésre szánta magát, s a primitív lehetőségekkel való küz
delem m integy szemrehányás a társadalommal szemben, am ely erre kényszeríti őket. Ez a  tendencia kétség
telenül benne van a regényben, de így, ahogy Túri tálalja, nem  érezzük jogosnak, hiszen még csak kísérletet 
sem tesz a rra , hogy valóban társadalmivá szélesítse az ábrázolást. így csak egy perifériás esetlegesség roman
tikus kivetítése, egy érdekes riportanyag regényfeldolgozása. Sőt a fiatal szalmaözvegy körül fonódó esemé
nyekkel még ez is leszűkül. A fiatalasszony körül — m int ahogy m ár ilyenkor szokott — m egindul a nyüzsgés. 
Segít neki ez is, az is. Elsősorban Sátori, s végül egy szerelmi kalanddal zárul a kisregény. Egy suta, értelmet
len kis kaland ez, amely azonban annyira o tt volt hetekig a  levegőben, hogy meg kellett történnie. Az író 
nem is növeli drám aivá, sőt a másnap megjelenő felszarvazott férjet figurázza ki.

M indebben van egy kis gúnyos fintor, m intha csak torzító tükröt kívánna elénk tárn i. De hát mi van a 
torzítás m ögött? Valamiképpen mégis ott kellene lennie a  hitelesebb valóságnak is. K i vehetné ma tipikus
nak, hogy ilyen magánakciókból születnek az új lakótelepek? Vagy a mai emberek életerejét, otthon utáni 
vágyát akarja bem utatni az író? Erre m ár több a valószínűség, és csakis ez esetben fogadható el, hogy csak
nem kizárólag a társadalom perifériáira szorult embereket szerepeltet. Lehet hogy valóban megtörtént eset
ről van szó. T alán  utána is tudnánk nézni, ennek azonban semmi értelme sem lenne, hiszen egy regénytől 
nem riporthűséget, hanem  annál hitelesebb, a valóság egészére érvényesebb igazságot várunk , s ezzel adó
sunk m aradt T úri András regénye. (Magvető Könyvkiadó, 1964.) Seres József
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VISSZHANG

Egy kritika természetrajza

Válasz R obotos Im re A komikum természetrajza című írására

Az író legnagyobb öröme, ha könyve visszhangot ver. Tanulmánykötetem, a S z  á t í r  a és  h u m o r  e tekintetben 
kamatoson szolgál örömmel. Sok jót kritikát kapott, de a bíráló megjegyzések is jóhiszeműségről, hozzáértésről tanúskodtak. 
Örültem Robotos Imre írásának is. Megtisztelt és nem megbántott azzal, hogy ennyire elragadtatta magát a vita hevében. 
Művem rangját pedig csak emeli, hogy ekkora szenvedélyt tudott kiváltani olvasójából. Másfél évvel azután, hogy teljesen 
elfogyott. (K ritika, 1965. 1. sz.)

Robotos Imre ,,paszkvilusában” fontos irodalomelméleti kérdéseket is érintett, s e z é r t  érdemli meg a figyelmet.
Ellenem fölhozott első ellenvetését könyvem 22. oldaláról kiragadott mondatból igyekszik levezetni. ,,A nevetséges hatást 

kiváltó ok tudatunktól függetlenül létező objektív jelenségÉrthetetlen indulatba hozza e megállapításom. Elhatározza: 
,,e »dialektikus«, és »materialista« színben viliódzó tételt szembesíti a marxista esztétikávalMegmagyarázza, mi az 
objektív valóság, sőt néhány példát is fölsorol: ,,a csillagos égbolt, a hullámzó tenger, az aggteleki csepp kő barlang, a kőszén, 
sőt még az apály és dagály is . . . ” — A szembesítés tehát megtörtént. Komikumelméletemet szembe állítva az aggteleki 
cseppkőbarlanggal, de nem a marxizmussal. Legföljebb kritikusom tudatától függő ,,marxizmussal^. Ami azért nem az 
igazi. És mit szembesít? Korántsem objektíve létező könyvemet, ami szintén, független a tudattól, hanem azt a torz 
fikciót, amelyet kritikusom tudata hozott létre, a saját képére és hasonlatosságára. Robotos mesterségesen szakított ki egy 
meghatározást, anélkül hogy szerepét, összefüggéseit figyelembe vette volna. A mondat azonban még így, önmagában is 
helytálló, később bizonyítom. Nem vette figyelembe, hogy meghatározásom v i t a t k o z á s  során alakult ki.

Azokkal az esztétikai iskolákkal vitázom, amelyek azt állítják, hogy a valóságban, tehát a társadalomban nem létezik 
komikus jelenség. (A  természetben valóban nincs, komikum csak emberi viszonylatokban létezik, erről azonban részletesen 
írok a 23—24. oldalon, s ezt Robotos is elismeri.) A fentebb említett iskolák szerint nincs objektíve létező nevetést kiváltó 
ok a társadalomban, vagy egy ember viselkedésében; tehát a szemlélő nem fölfedezi azt, hanem belemagyarázza. További 
következtetés: a szatirikus író nem leleplezi a komikus hibát, a retrográd jelenséget, a fejlődést gátló, anakronisztikus ellent
mondást, hanem nevetségessé tesz jelenségeket — önkényesen. A reakciós esztétikusok e tétel szellemében tagadják ki a szatírát 
a művészet köréből. E zt az összefüggést nem veszi észre Robotos, s a marxizmus nevében reakciós nézeteket védelmez-elle
nem hadakozva.

E kérdésnek azonban van pszichikai és erkölcsi vetülete is. Az az ember ugyanis, aki tudatától függetlenül létező komikus 
jelenség hiányában — tehát о к nélkül — nevet: elmebajos. Ha nevetségessé tesz valamit, ami különben nem az, többnyire 
csaló. Karinthy írta: ,,Álhumor — nevetségessé tenni a dolgokat. Igazi — megtalálni a nevetségest

Robotos, tételem vitatása során ellentmondásba keveredik. Megcáfolja önmagát: ,,A valóság objektív komikumának 
fölismerése, nevetséges jellegének megközelítése az emberi tudat nagyszerű v ívm ányaT ehá t mégis csak van tudatunktól 
független nevettető ok, mert ha nincs, nem tudná a tudat m e g k ö z e l í t e n i ,  f ö l i s m e r n i .  Megint egy Karinthy 
aforizma: A zt tanítja a vallás, az isten mindenütt jelen van és mindenható. A z első tétel szerint a New York kávéházban 
és a Hadik kávéházban is jelen van. E z esetben azonban nem tud átmenni az egyik kávéházból a másikba. Tehát vagy nem 
mindenható, vagy nincs jelen mindenütt. A kettő együtt nem megy.

Nem veszi figyelembe kritikusom, hogy következetesen n e v e t é s t  k i v á l t ó  o k  -ról írok és nem komikumról. 
Az egyik j e l e n s é g ,  a másik a l é n y e g  megközelítése, vagy ha úgy tetszik, absztrakció, esztétikai fogalom. Ez 
persze, hogy nem létezik tudatunktól függetlenül.

Kritikusom azt állítja: mereven elszakítom a tudattól a komikumot, sőt később azt, hogy magát a fiziológiai nevetést is ! 
íme: „Szalay Károly nem kevesebbet állít, mint hogy a komikum, azaz a nevetést kiváltó ok is az emberi tudattól független 
objektív jelenség. De az embertől és az emberi tudattól elszakított nevetés, illetve komikum képtelenség . .

Robotos ebben a tételben összetéveszti a pofont a fá j dalommal, amit a pofon okoz! Sőt, még tovább bonyolódik a saját 
maga állította csapdába: „Olyan komikum azonban, amelyet a tudat nem igazol, nem ismer föl, sohasem válthat ki nevetést. 
A nevetés az emberi tudat szikrája: tudat nélkül ez épp annyira lehetetlen, mint amennyire az emberi tudat lehetetlen agy
velő n é lk ü lN e h é z  ezt lefordítani magyarra, nem is lehet pontosan, csak hozzávetőlegesen: Az a pofon, amelyik nem csattan 
el az arcon, nem okoz fájdalmat. A fájdalom nincs érző arcbőr nélkül, mint ahogyan az arcbőr nincs fe j nélkül.

De hogy én mennyire nem választottam el a nevetést az emberi tudattól, álljon itt az a tétel, amelynek csak első felét 
idézte kritikusom: ,,1. A nevetséges hatást kiváltó ok tudatunktól függetlenül létező objektív jelenség. 2. Ennek az oknak 
fölismerése lelki folyam at. . .  3. A komikum fölismerése nem mindenkinek adatik meg. Függ a befogadó alany adottságai
tól, idegpályáinak begyakorlottságától, és függ a külső körülményektől, a befogadó és a komikus jelenség viszonyától . . N

Tíz fejezeten keresztül foglalkozom e problémával. A komikus jelenség fölismerésének folyamatát, fiziológiai, lélek
tani és esztétikai előföltételeit részletesen tárgyalom, A n e v e t s é g e s r ő l ,  a n e v e t é s r ő l  á l t a l á b a n ,  
A k o m i k u s  h a t á s t e l ő s e g í t ő  k a t a l i z á t o r o k ,  A n e v e t é s  l e l k i f o l y a m a t a  é s  h a t á s a , 
v a l a m i n t  A  k o m i k u s  h a t á st k i z á r ó  és  m é r s é k l ő  o k o k  a s z a t í r á b a n  és  h u m o r 
b a n  című fejezetekben.
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Ha tehát tagadjuk, hogy van tudatunktól függetlenül létező objektív nevetést kiváltó ok, de elismerjük, hogy van komi
kum, azt állítjuk, hogy van pofon, tenyér nélkül. A komikus ok akkor is létezik, ha nem vesszük észre, és nem nevelünk 
rajta.

Robolos második vádpontja is saját fogalomzavarára épül, de mellesleg az esztétikai irodalom egyik mai és nagyon 
izgalmas kérdéséi is fölveti. E zt írja: „Szalay Károly meddő erőfeszítéseket tesz, amikor a komikum esztétikáját természet- 
tudományos alapokra kívánja helyezni.” Idéz is tőlem e tétel bizonyítására, csak azt nem veszi észre, hogy amit ő állít, 
azt az idézetek nem bizonyítják, s megcáfolja önmagát:

„ . . . azonos jellegű komikus hibák halmozása egy bizonyos ponton a komikum állagában minőségi változást okoz, 
és újfajta . . .  új komikus típust eredményez, vagy egyszerűen elveszti komikus hatását. Keresve a hasonlatot erre a jelen
ségre a természettudományban, a szénvegyületek sajátosságaira kell gondolnunk . . . Ezenkívül a komikumnak van még 
egy sajátossága, amely a természeti törvényekre emlékeztet.” És a tőlem citált mondatokban még a következő kifejezések 
bukkannak fö l: „a komikum természettudományos sajátossága . . .”, ,,a komikum bizonyos szerkezeti jellegének, a 
komikum-típusok egymáshoz való viszonyának . . .  a szénvegyületekkel való hasonlósága. . .”

Tehát: „Keresve a hasonlatot”, jelleg, sajátosság, hasonlítás, hasonlatosság, emlékeztetés, kritikusom szerint egyértelmű az 
azonosítással! Sőt ezt írja: ,,A  komikum következetesen egy síkra vetül a szénhidrátokkal.” Ennyi erővel azt is állíthatná 
Robotos, hogy a világirodalom megannyi költője, aki bárányhoz, galambhoz, hattyúhoz hasonlította kedvese bájait, szodó
miát követett el. Kritikusom azonban nemcsak tőlem vett idézetekkel cáfolja meg önmagát, hanem a saját mondataival is. 
Ezt írja: „A K RITIK A első számában ( 1963 szeptember) Bőgel József méltató jegyzete mindössze »apró hibának« 
minősítette a hasonlatot.” Tehát Robotos is csak hasonlatnak nevezi az inkriminált részletet. Hátha még azt is figyelembe 
venné, amit tanulmányom 69—70. lapján fejtegetek és így summázok: óva intünk attól, hogy „merev sémákat és hasonlósá
gokat keressünk, mivel a komikum és természettudomány jelenségeit nem azonosítani, hanem összehasonlítani akarjuk . . .”

Indokolatlan tehát Robotos rémülete, sőt rémlátása. De azzal, hogy kihangsúlyozom a természettudományos tétel szere
peltetésének h a s o n l a t  voltát, nem akarok visszakozt fújni. Hasonlatommal, sőt egy másikkal is, amit nem említ 
Robotos, egy tudatosan megkezdett próbálkozás, kísérlet első állomásához jutottam el, s ezt az utat folytatni akarom. Ezért 
nem oktalan a Robotossal való vita. Meggyőződésem, hogy а X X . században az esztétikai kutatás sem függetlenítheti 
magát teljesen a természettudományos világképtől. A filozófia, a lélektan s megannyi tudományág ma már el sem képzel
hető természettudományos kísérlet, tétel, módszer nélkül. A szépirodalomba, a képzőművészetbe is beáramlottak nemcsak 
természettudományos képek, hasonlatok, „objectumok”, kifejezések, hanem bizonyos módszerek, gondolati formák is. 
Kern száműzhető ez Robotos-féle nyílt parancsokkal az esztétikából sem. Persze nem a század elei „biológiai esztétika” 
valamiféle fölelevenílésére gondolok, hanem szerencsés „tapasztalatcserére” a humán és természettudományok közt. Ha 
Heisenberget inspirálhatta Platon, az esztétikusokat is Heisenberg. Nem a természettudományos módszerektől féltem az 
esztétikát, sokkal inkább Robotos szemellenzős konzervativizmusától. Persze a tévedés jogát fönntartom magamnak, amit 
kritikusom ingerülten elvitat tőlem. Pedig higgye el az általa „meddőnek” nevezett ,,erőfeszítés” is többet ér, mint egy 
esetleg sikerült gáncsoskodás. (Hátha még nem is sikerült!)

Harmadik ellenvetése azzal függ össze, hogy nem értette meg természettudományos hasonlatomat. A zt állítja, élesen 
elkülönítem egymástól a három f ő  komikum-típust: „Miért volna ellentétes tulajdonságú matéria a komikus hiba, a komikus 
mechanizmus vagy a komikus kontraszt ?” — kérdi tőlem.

Nem tudom. Olyannyira nem, hogy épp az ellenkezőjét bizonygatom. A k o m i k u s  h i b a ,  A  k o m i k u s  
m e c h a n i z m u s ,  A k o m i k u s  k o n t r a s z t ,  valamint A k o m i k u s  t í p u s o k  e g у  m á s h o z  
v a l ó  v i s z o n y a  című fejezet éppen arról szól, hogy mindegyik komikus típus végső soron azonos „matéria”. Sőt, 
annyira nem ellentétesek, hogy a komikus hiba átalakulhat komikus mechanizmussá. E  sajátosság illusztrálására szántam 
a természettudományi hasonlatot is.

No, de állítását hadd cáfolom meg saját cikkével ismét. Idézi tőlem: „ . . . kontrasztban is ugyanazok a komikum
fajták vannak jelen, mint a többi komikumfajtában . . .” Beismerem, szerencsétlenül megfogalmazott mondat, de azért 
egyértelmű.

Döntő érvként azonban az ő véleményét írom ide: „Szalay Károly három csoportba sorolja a komikum fő  típusait: hiba, 
mechanizmus, kontraszt. . . . Arisztotelész a hibát tekinti a komikum alaptípusának, Hegel a kontrasztot, Bergson a mecha
nizmust. A szerző elmélete abban tér el elődei elméleteitől, hogy kimutatja mindhárom típus sajátosságait, fokozatokat 
jelöl meg közöttük.”

Megtisztelő, hogy szigorú és „tárgyilagos” kritikusom Arisztotelésszel, Hegellel, Bergsonnal állít egy sorba, de köz
ismert szerénységem tiltja, hogy e bókot komolyan vegyem. Ám az sem megvetendő — amit kritikusom állít és nem én —, hogy 
sikerült valamit kimutatnom, amit elődeimnek nem ! És közben azt is elárulja, hogy mégsem vágtam áthidalhatatlan sza
kadékot a három komikum-típus közé, hiszen éppen szerinte: fokozatokat sikerült kimutatnom közöttük.

Miután megcáfolta önmagát, makacsul visszatér korábbi állításához: ,, Mesterséges űrt teremt a hiba, a mechanizmus 
és a kontraszt között. . .” Elgondolkoztatott ez a megható ragaszkodás e nézethez, amit könyvem és önmaga tételeit félre
dobva hangoztat, s ezért alaposan átvizsgáltam tanulmányom. Mesterséges űrt azonban — a b b a n  — nem találtam, a követ
kezőt ellenben igen: „Az előző három fejezetben ismertetett példáinkat úgy válogattuk össze, hogy a komikus hiba, mecha
nizmus és kontraszt között ne csak a lényeges különbségeket, hanem az összecsendülő azonosságot is észre lehessen venni.” 
(66. I .) Kritikusom, sajnos nem vette észre. Ezt a mondatot sem, mert különben vitatkoznia kellett volna állításommal, 
ha hű akar maradni önmagához.

Negyedik ellenvetésében azzal nem ért egyet, hogy ,, . . . a komikus és nem komikus hiba között van átmenet, fokozott
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különbség . . . a normális hibából vagy ismétlődésből kialakul a komikum . . .”  Sőt, még arra is vetemedek, hogy azt állít
sam: a túlzásba vitt komikus hatáskeresés nem járhat esetleg a kellő eredménnyel és elvész a komikus hatás. Ezt a meg
hökkentő és képtelen állítást nem is igyekszem bizonyítani kritikusom szerint.

Viccelemzéseimben, de főként Mark Twain, Shaw, de mások szövegeinek elemzése során éppen e kérdéssel foglalkozom 
a legtöbbet. Különben egyik lektorom sokallotta ide vonatkozó példáimat azzal a megjegyzéssel: végül is nem dilettánsoknak 
írsz, ezt a közhelyszerű igazságot fölösleges agyonbizonyítani !

De nemcsak a közönséges hiba válhat komikussá és viszont, hanem a tragikum is á t c s a p h a t  komikumba. A zt kérdi 
tőlem: , ,hogyan lesz a szomorúság mennyiségi fölhalmozásából derű?" Valóban nem tudja? Cikke szenvedélyes kirohanásai 
ellenem először elszomorítottak, később azonban annyira túlhalmozódtak, hogy nevetnem kellett rajtuk. Haragos dörgedel
mei először félelmetesnek látszottak, nem szűnő indulata azonban komikus mechanizmusba váltott át. És végül, ellent
mondásainak végtelen túlzásbavitele — megteremtette a komikus kontrasztot. Robotos tehát illusztrálta is tételem. De félre 
a tréfával. Nem látott még színházi előadást, ahol a színész túlhajtotta a fájdalom kifejezését és a közönség — joggal — 
nevetett?

Cikke befejező tételében azt állítja: elvtelen, esztétikailag következetlen vagyok. Nem helyesli, hogy tisztelettel, sőt 
szeretettel írok Füst Milánról és ugyanakkor megtagadom komikum-elméletének minden lényeges elemét.

Vagyis mégis vannak elveim ! Füst Milán iránt érzett tiszteletem, szeretetem sem késztethet arra, hogy elfogadjak olyan 
nézeteket, amelyekkel nem értek egyet. Tisztelettel vitatkozom tehát velük és nem becsmérlően, nem fölösleges indulattal. 
És ez semmiképp sem elvtelenség, inkább csak jómodor.

E  vita látszatra személyeskedő perpatvar, valójában izgalmas esztétikai problémák körül bonyolódik. A z ,,objektív 
és szubjektív komikum” körül külföldön élénk vita folyik ma is, s amint jeleztem világnézeti vonatkozása is van e kérdés
nek. A természettudomány és esztétika kapcsolata is sok vitalehetőséget rejt magában. Föltétlenül érdeme Robolosnak, 
ha a maga módján is, ismét felhívta a figyelmet ezekre. Persze vannak egyéb megvitatható kérdések is. A fantasztikum, 
a groteszk, a tragikum viszonya a komikumhoz, szerepük a régi és modern irodalomban, világnézeti vonatkozásaik stb.

Robotos vitacikkének módszere sincs minden tanulság nélkül. Könyvem módszerét, szemléletét kategorikusan ,,túlhala
dottnak, anakronisztikusnak” nevezte. Attól tartok, hogy állításai inkább az ő cikkére jellemzőek. Nem szándékom kétségbe
vonni jószándékát, ügybuzgalmát, de tény, hogy fölös szenvedélye félresiklatta cikkét. Kiragadott tanulmányomból néhány 
mondatot, azt önkényesen értelmezte, majd e z t  az értelmezést nekem tulajdonítva, szembeállította tulajdonképpeni téte
leimmel. A z  efféle módszereket, úgy vélem, szükséges nagyon határozottan leleplezni, mert esetleg elterjedésük ronthatja 
irodalmi közszellemünket.

Szalay Károly
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Fizessen elő a

K R I T I K Á R A
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B A R TA  JÁ N O S

Stilus és stílusok
(A G ondolat s tílu stö rténe ti sorozatáról)

A sorozatnak, amelyet az alábbiakban ismertetni óhajtok, első kötete 1962-ben je len t meg, 
eddig összesen öt kötet láto tt napvilágot (Bán Imre: A barokk, Szabó György: A futurizmus, 
1962 -  Rónay György: A klasszicizmus, 1963 -  Koczogh Ákos: Az expresszionizmus, 1964 -  a leg
frissebb: H orváth Károly: A rom antika, 1965), s a barokkból és a futurizmusból aránylag rövid 
idő alatt a második kiadás forog közkézen. Bemutatni tehát m ár nem  szükséges, de talán meg
érett az idő arra , hogy a teljesítményt bíráljuk és értékeljük. Szó kell, hogy essen eközben a vál
lalkozás egészéről és az egyéni teljesítményekről, azon túl pedig szembe kell nézni bizonyos elvi 
problémákkal, amelyek olvasás és tanulm ányozás közben szinte kényszerítő erővel bukkannak fel.

Időrendben az úttörő, korszaka szerint is legrégibb a barokk-kötet; sajnos, terjedelemben is a 
legmostohábban van útrabocsátva. Ez annyit jelent, hogy Bán Imre professzornak igen szűk 
téren kellett az újabbkori Európa egyik legnagyobb arányú művészeti, irodalmi és általános 
kulturális mozgalmáról képet adnia. A 33 oldalas bevezetés ezt a feladatot a m aga keretei 
között igen jól megoldja. Bán professzor, az európai X V II. század egyik legkiválóbb szakértője, 
a legújabb kutatásokra támaszkodva előbb az elnevezés eredetével, m ajd stíluskategória gyanánt 
való alkalmazásának történetével foglalkozik. Tanulságosan m uta tja  be azt a változatos, szél
sőséges megítélést, amelyből a szóval je lö lt irányzatnak három  évszázadon át bőven kijutott: 
a X V III. és X IX . század gúnyos elutasítása után  jö tt a Wölfflin-féle rehabilitáció 1888-ban, 
majd a szellemtörténet mértéktelen túlbecsülése, amely az „örök barokk” eszméjének megalko
tásában tetőződik. Valamikor persze a barokk-kutatás epizódja gyanánt azt is megemlítik majd, 
hogy eleinte a merev marxista szemlélet általában idegenkedett a  stílustörténeti műszavaktól 
és szemlélettől, a barokkot pedig ezen felül is, nyilvánvaló és tagadhata tlan  reakciós gyökerei 
folytán fokozott gyanúval kezelte. Bán Im re bevezetője a bizonyítéka annak, hogy m a m ár 
megérett a helyzet a reális ábrázolásra. Azt, hogy a barokk, eredetét és ideológiai hátterét nézve 
igen problematikus gyökerekből fakad, hiábavaló volna tagadni. Á ltalában a tridenti zsinatot, 
az ellenreformáció első nagyarányú dokum entációját szoktuk eredetnek tekinteni; a barokk, 
Weisbach megjelölése szerint, az ellenreformáció művészete. Természetesen egy zsinat önm agá
ban nem indít el kultúrtörténeti korszakot; m int Bán Im re helyesen feltárja, a hordozóerő az a 
feudális földbirtokos és arisztokrata osztály, amely éppen az ellenreform ációban újraszerveződik 
és páratlan  gazdasági jelentőségre ju t. G onddal és logikusan foglalja össze a bevezető az 1570 
körül kibontakozó nagy európai barokk stílus főbb ismertető jegyeit; a mozgást, a dinam ikát, 
az erő és a szenvedély kultuszát, a propagandisztikus vonásokat, erős stilizálás és nyers naturaliz
mus vegyületét, a m onum entalitást és reprezentációt. A m arxista kutató  szeme előtt mintegy 
átlátszóvá lesz az egész irányzat: belátunk a  csillogó felszín alatt a  fogyatékosságokba is. A leta
gadhatatlan  humanista-racionalista örökség nehezedik az újonnan felpezsdített vallásosságra; 
a propaganda, a hitterjesztő buzgóság m ögött nem emberi mélység rejlik, hanem  térítési szán
dék; a külsőséges eszközök uralm a szembeszökő; a színpadiasság, a formalizmus sűrűn kiütközik. 
Az összefoglaló formula szerint „a  barokk igen kevéssé esik az emberiség szellemi haladásának 
irányába, s jövőt tápláló világnézeti hatása csekély” . Ez valóban egybehangzik azokkal a gazda
ságtörténeti kutatásokkal, amelyek az ellenpélda erejével m utatnak rá  iparnak, kereskedelemnek, 
gondolkodásnak és m odern term észettudom ánynak nagy előretörésére az ellenreformációtól 
nem érintett, a polgári fejlődés ú tjára lépett európai országokban.

Ez a kitűnő, tömör ábrázolás azonban mégis korrekcióra szorul. H a a kötet anyagát nézem, 
megnyugszom benne, -  de arra rá kell jönnöm , hogy a kötet túl szűkre szabta a vizsgálandó anyag 
határait. Először, de sajnos nem  utoljára tapasztaljuk a kötetben azt, hogy a vállalkozás mai 
korcs szóval mondva „irodalom centrikus” , a nagy stíluskorszakból elsősorban az irodalmi 
jelenségekre van figyelemmel. Persze a barokknak európai távlatból akkor sem kell póruljárnia, 
ha elsősorban irodalmi mozgalomként m utatom  be. No de előbb tisztáznunk kellene: kik hát
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az európai barokk nagy költői? A kötet utal az ekörüli vitákra, de végül is nem oldja meg őket. 
W ölfflin szerint, akire Bán Im re hivatkozik, a Tasso és Ariosto közti különbségen a reneszánsz 
és a barokk  eltérései m utatkoznak meg, Tasso tehát barokk költő. W alzel Shakespeare drám áiban 
m u ta t ki barokk jegyeket, H atzfeld barokknak tartja  Shakespearet, M iltont, Cervantest -  Bán 
ezeket „nagy klasszikus jelenségeknek” mondja. Szövegéből nem  világos: tagad-e vagy csak 
fenn tartása i vannak. Ó vatos az a megfogalmazás is, hogy „a barokk időszaka az európai drám a 
egyik virágkora (Calderón, Shakespeare, Corneille)” -  nem biztos, hogy a három  nagyot 
barokknak  tartja-e. Igaz, hogy a határvonal reneszánsz, barokk és klasszicizmus között eléggé 
elm osódó. Csakhogy még további kérdések tolulnak fel. Az irodalom  lehet problematikus, de az 
eléggé elismert, hogy a nagy barokk elsősorban képzőművészeti és zenei vonalon fut. Bachot 
m aga B án említi és idesorolja; Rubens az egyik jegyzetben barokk festő gyanánt van említve, 
M ichelangelo a Péter-tem plom  képével szerepel, van műtörténész, aki vele kezdi a barokkot. 
De ho l van Tintoretto, R em brandt, Velazquez, akiknek a neve sem fordul elő a kötetben? 
M i a  barokk, ha az ő m űvük nem  az? Greco hovatartozása barokk és manierizmus között m ár 
teljesen el van döntve? A barokk ideológia nyilvánvalóan reakciós, de a barokkot megteremtő 
társadalm i erők hatalm as művészi energiákat szabadítottak fel, ezek szárnyán aztán nemcsak 
aprólékos kor-tendenciák, hanem  nagy emberi élmények is szóhoz ju to ttak . Ez az, aminek 
elism erése elől Bán Im re m in tha  elzárkózna, noha sok tekintetben helyesen látja a barokk valóság
é lm ényt és embereszményt. H a a nagyok beszédére figyel, több pozitív vonást vegyíthetett volna 
ábrázolásába. Az bizonyos, hogy -  m int ő mondja -  eszmékért, gondolatokért nem  igen megyünk 
a barokk  korszakba vissza, m ár am i a teoretikusan megfogalmazott eszméket illeti. „A  barokk 
irodalom , akárcsak a képzőművészet, a látszatot ragadja meg a lényeg helyett; a költészet elra
g ad ta tás , mámor, megaranyozás, feldíszítés vagy alkalmi időtöltés, nem  az emberi lélek mélysé
geinek m egm utatása.” Igen, a kicsinyeknél, a „servum pecus” -nál, de nem  a nagy, reprezentáns 
alkotóknál. Nem tudom, érvelhetünk-e, ahogy Bán Im re teszi, azzal, am iről tüzetesebben az 
egész sorozatra tekintve a lább  lesz szó, -  hogy az igazi nagyok m integy túlnőnek az uralkodó 
korstíluson? Ha túlnőnek is, a gyökereiket nem lehet kitépni.

A szemelvények, m int a későbbi kötetekben, itt is gazdag válogatásban követik az elvi beve
zetést. A  szemelvények jellegéről alább  még lesz megjegyezni valóm; it t  éppen Bán Im re pára t
lan  szaktudásával és anyagism eretével szemben, m int nem  szakember, csak félve próbálok egy- 
egy megjegyzést tenni. A szemelvények kitűnően tükröztetik a barokk irodalm i ízlést, azt az 
irodalm i eszményt, am ely annyira elüt a későbbi korok élményi jellegű költészet-igényétől. 
Az „ im ita tió ” ekorbeli in terpretációja, a formakultusz, a tudós költő-ideál ugyan a reneszánsz
ból öröklődik, de él a barokk korszakon á t is, és mivel közismerten a barokk az elméletek ural
m ának  a  korszaka, a poétikák, a műfaji kategóriákra vonatkozó tanítások a költői gyakorlatot 
is erősen befolyásolják le egészen a X V III. század végéig. Ezért hasznos dolog bizonyos mérték
ben szemelvényeket hozni belőlük. Egy ponton e szövegek kom m entálásában is érzek elfogult
ságot. A  kötet tiszteletre m éltó hagyom ányokra támaszkodva, a drám aelm élettel kapcsolatban 
ism ételten Aristoteles félreértéséről, félremagyarázásáról beszél. A m aga korában ez a félreértés 
nem  vo lt egészen terméketlen, s a term ékeny félremagyarázásokat inkább érzem  a kor igényeihez 
szabott asszimilációknak. A zt meg aztán  el lehet-e egyáltalán dönteni, hogy a XVI. és X V II. 
század Aristoteles-kommentárjaiból mi a reneszánsz és mi a barokk? O lyan határpör ez, amelyet 
Rónay György is érint a soron következő kötetben.

Ez a kö tet (A klasszicizmus) egyébként a sorozat egyik remekbekészült darabja. Tárgyához 
illően mérséklettel és elhatárolással kezdi: „A  klasszicizmus nem olyan, időbelileg is, viszonylag 
még térbelileg is körülhatárolható és rögzíthető jelenség, m int pl. egy-egy m odern irodalmi
m űvészeti irány” -  tehát m aga jelöli ki ábrázolásának határait. V oltaképpen a két fő változatot: 
a X V II. századi francia és a X V III. századi német újklasszicizmust m u ta tja  be. Nem akarja 
„a  különböző klasszicizmusok és klasszicizáló törekvések hevenyészett térképét és lexikális név
sorát” adn i. Némi disszonancia keletkezik így: H orváth Károly az elvi bevezetés u tán  a maga 
kötetében alapos szemlét ta r t egész Európa nemzeteinek romantikus mozgalmain. Nehezen 
elfogadható, de úgy látszik, a  futurizmus- és expresszionizmus-kötet kivételével a sorozat álta
lános gyöngéje az, hogy az irodalm ár-szerzőket szívük az irodalom felé húzza. Rónay tudatosan 
rekeszti ki a  képzőművészetet, így az csak a képmellékletekben ad je lt m agáról. Nem menti, de 
ném iképp megérteti ezt az, hogy az újklasszikus képzőművészet nem olyan elementáris ténye az
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európai kultúrának, mint a barokk. Az önként szabott határokon belül aztán próbál az áb rá
zolandó jelenségnek a lényegéig eljutni. A szakirodalom ból kiindulva jól érzékelteti annak az 
irányzatnak a mibenlétét, am ely a nemes nyugalom  felszíne alatt csupa polaritás, s amely szen
vedély és józanság, tehetség és szabály, dém onia és világosság között küzdelemmel szerzi meg 
egyensúlyát. Az igazi klasszicizmus mindig győzelem  valami antagonisztikus erő fölött. Ebből 
adódik itt is kiemelt, hagyományosan felismert em berform áló jellege. Igaza van R ónaynak abban, 
hogy „virágkorában sem a francia klasszicizmus, sem a goethei ném et klasszika nem  pusztán 
stílus, hanem  legalább annyira morál és m agatartás is, melyből a stílus fakad” -  hiszen éppen ez 
jellemzi az egyetemes.nagy korstílusokat. M in t a barokk-kötetben, itt is világosan rajzolódnak 
ki a társadalm i alapok; érdekes európai helyzetkép barokk és klasszicizmus egyidejűsége. 
M arxista szempontból meggyőző annak levezetése; hogyan lesz a monarchikus, de feudális és 
ellenreformációs Habsburg-birodalom uralkodó irányzata a barokk, s hogyan alakítja ki m ajd
nem ugyanakkor a szintén monarchikus és katolikus, de antifeudális Franciaország a m aga 
klasszicizmusát. Persze a ném et újhum anizm us genezise így is problem atikus m arad: ennek 
polgári gyökereit mégis csak vitathatóknak érzem . Nos tehát, a fogalom eredetét és az irányzat 
lényegét körvonalozva, a két m ár említett nagy  egység (francia-ném et) egész fejlődésén végig
vezet bennünket; a kép sokoldalú és teljes. Szerencsés újítása a kötetnek, hogy egyrészt fel-felvil- 
lantja a  klasszikus és rom antikus princípium m egújuló harcait („rom antikus az, ami beteg” -  
mondja G oethe), másrészt közöl egyet-mást az utókor hangjaiból s a modern, X X . századi 
újklasszicista nyilatkozatokból. Hogy ezek a m odern  francia törekvések annyira jelentéktelenek 
és lebecsülendők-e, m int a közölt Lifsic-idézet m ondja, nem tudom  eldönteni. Az a  hatóerő, 
amely a m últ nagy klasszicizmusait létrehozta, hatékony és hasznos lehet modern társadalm i 
körülmények közt is. -  Újítás, de igen hasznos a  szemelvényekhez csatolt „Eligazító” , amely a 
megfelelő szövegekre való hivatkozással m integy a klasszicista világnézet és esztétika rendszerét 
adja vezérszavakban.

Végigolvasva a kerek és tartalm as bevezetőt, mégis van egy komoly hiányérzetem : azután, 
ahogy a franciákat kitűnően bemutatja, kevésnek és vázlatosabbnak érzem a Goethéről és 
Schillerről adott képet. Igaz, korstílust ábrázol és nem  egyéni portrékat rajzol, de a ném et klasz- 
szikusok közösségi igényének bizonygatásán és az „elemek leigázásán” túl nem érzem azt az 
egyetemességet és metafizikai mélységet, am elyet a goethei életmű m agába zár. Ezt a fogyaté
kosságot csak az igen jellem ző szemelvények billentik valahogy helyre. A toldalékként csatolt
II. szám ú jegyzettel (Klasszicizmus és realizm us) elvileg egyetértek; a gyakorlatban mégis 
minden klasszikus módszer egyik lényeges elem e az eszményítés, morális-bölcseleti indítékkal; 
a klasszicizmus tehát tartalm azhat, főleg egyéb stílusokkal konfrontálva, realisztikus vonásokat, 
de ő m aga nem realizmus, semmiképpen sem  az „örök realizmus” egyik hullám a. Nem  tudok 
egyetérteni német barátainkkal, akik G oethét és Schillert nagy realistákként adják élőnkbe.

Horváth Károly romantika-kötetével kapcsolatban legelső örvendező észrevételem az, hogy ennek 
a sokarcú mozgalomnak értékelésére m egkülönböztetett gondot fordít, s a pozitív és negatív ele
mek között jó  érzékkel tud  egyensúlyt terem teni. Végre lom tárba kerülnek az unalom ig ismételt 
vulgáris címkék a „haladó”  és a „reakciós” rom antikáról. Blagoj szovjet akadém ikusnak Gorkijra 
visszamenő javaslata nyom án itt már a lényeget jobban  kifejező „aktív” és „passzív” rom antika 
megjelöléssel találkozunk. Nemcsak szavak kicseréléséről van szó, jele ez az értékelésben történt 
előrehaladásnak is. Egyébként pedig a bevezető a régi Európa utolsó nagy korstílusának gazdag 
és sokoldalú kibontakozását kíséri végig az előzményektől a hanyatlásig. О  is a rom antika fogal
mával kezdi, majd a fejlődési szakaszok u tá n  beiktat egy fejezetet a rom antika művészi sajátos
ságairól; ennek, mint á lta lában  az egész világos, teljes, szempontokban gazdag bevezetőnek érde
méből nem  von le az, hogy erős mértékben tu d o tt m ár kialakult nézetekre támaszkodni.

A történelm i áttekintés nagyon helyesen nem zetenként tagozódik; igen elgondolkoztató az 
egy fejezetbe sorolt kelet-európai népek rom antikus mozgalmainak műfajok szerinti párhuzam os 
ábrázolása. Sajnos kevés figyelem ju t a hanyatlás, az utóvédharcok ismertetésére, amelyek a 
klasszicizmus-kötet egyik érdekességét tették. A romantikus lelki alkatról és művészi sajátossá
gokról csak érintve esik szó, noha a rom antikus esztétikai értékrendszer implicite szépen kibon
takozik. M int a barokknál, itt is felmerül a kérdés: melyik hát a művészeti ágak közül az irányzat 
fő hordozója, vagy helyesebben: melyik m ilyen gazdag, és milyen közel van főáram ához? 
Az elm életi és történeti bevezetés irodalom centrikus voltát itt m ár lényegesen korrigálják a
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zenére és a képzőművészetre tett sűrű kitekintések. A konkrét szépirodalmi m utatványok 
(m agyar és idegen versek és versrészletek) a bevezetőben kapnak helyet, a képzőművészetet a 
közismerten nagy rom antikus alkotások fényképei képviselik; itt m ár betör a kései rom antika 
is Böcklin T engerparti rom  és A háború  c. képeivel. A sok írói manifesztum közé nem  á rto tt 
volna egy-egy részlet Delacroix naplójából vagy Lisztnek a zenei rom antikát propagáló írásaiból. 
K ülön fájlalom, hogy néhány  versen kívül egyetlen m agyar hang sincs a kötetben. A bevezető 
említi a Nemzeti hagyom ányokat, ennek és K em ény Zsigmond Klasszicizmus és rom anticizm us 
cím ű tanulm ányának egy részlete eredetiben is ide kívánkozott volna.

Szabó György (A futurizrnus) talán a legnehezebb feladatot kapta a sorozatban: kevés e lőm unká
latra  tudott támaszkodni, az első igazi, még egyetemes, az élet egészére kiterjedő avan tgarde  
m ozgalomról kellett írnia, amely körül m inden m últbeli irányzatnál élesebben és kényesebben 
törnek elő az értékelési nehézségek. Jó  szem kell ennek az anyagnak a helyes bem utatásához, 
hiszen bizonyos, az avantgarde későbbi kibontakozását m eghatározó tényezők itt jelentkeznek 
először; itt szakad meg radikálisan a hagyomány fonala; a tájékozódás könnyen m egbotolhat. 
A nehézségek ellenére Szabó György vállalkozásából jó l kidolgozott, m inden tekintetben arányos 
kötetecske született meg. Az előzőeknél jobban  tartja  az arányt a művészeti ágak közt, m ert az 
irodalm on kezdve sorra veszi valamennyit, a képzőművészetet, a színházat és a filmet is. Szem el
vényei nemcsak az itt igazán bőven tenyésző mamfesztumokra korlátozódnak; a bevezetőbe 
foglalt számos jellegzetes vershez a szövegek közt M arinetti hírhedt futurista haditudósítását közli 
K om ját A ladár fordításában. A képek nemcsak művészi alkotásokat és tervezeteket ábrázolnak; 
néhány fénykép a mozgalom  korifeusait is hem utatja. A bevezető m aga egy darab történelem , 
különösen annak, aki nem csak Mussolinire és a M arcia su R om a-ra emlékezik, hanem halványan  
még a polgári-monarchikus Olaszország 1914 előtti agresszív mozgolódásaira is. N yilvánvalóan 
egy olyan -  bárm ilyen egyetemes -  mozgalomnak, amely igen ham ar Mussoliniék uszályába 
kapaszkodott, politikai és ideológiai megítélése nem  lehet kétséges. A nnál keményebb dió volt 
-  végül is a szélesebb olvasóközönséget szem előtt tartva -  a mozgalom világnézeti és esztétikai 
lényegének m egragadása és megmagyarázása. Szabó György itt jó  kalauznak bizonyult. Szem lé
letesen bontja ki az új m ozgalom  egyetemes igényét, az emberközpontúság megtagadását (je l
lemző elem ez, és éles ellentéte az expresszionizmus hatványozott emberkultuszának), a d inam iz
m usban, aktivitásban, a  szim ultánizm usban megnyilvánuló igényt a teljes, a m odern élet 
kifejezésére. A műmellékletekhez jó  kom m entár gyanánt szolgál a totális ábrázolásra irányuló  
törekvésnek és a futuristák sajátps, dinamikus tárgylátásának elemzése, a végső stádium m al: a 
tárgynak erőhatásokká való felbontásával. Érdekes és jó l ideillik a futurista festészet egyik re p 
rezentatív  alkotásáról (Boccioni: „A  város bejön a szobába” ) Balázs Béla egykorú beszámolója a 
N yugatban. Kibontakozik a jellegzetes futurista értékrendszer, amelynek élén a hiperm odernül 
felfogott „eredetiség” áll. Á téljük a futurista művészetnek (egyébként számos avantgarde irán y ra  
jellemző) paradoxonát: hogy válnak az újszerű kifejezőeszközök fokozatosan alkalm atlanná 
jelentős emberi tartalm ak hordozására, általánosan átélhető kifejezésére.

A nemzetközi és gyér m agyar kapcsolatok érintésén túl a kötet nem  tér ki az orosz „futuriz- 
m us”-sal kapcsolatos problém ák elől. A dokumentumok érdekesek: M arinettiék és M ajakovsz- 
kijék között csak külsőségekben van hasonlóság; az oroszoknál sem a futuristák alapvető tételeit 
(dinamizmus, szimultánizmus), sem jellegzetes tem atikáját (technika), sem szélsőséges nacio 
nalizm usát nem találjuk meg. Közvetlen kapcsolatukat idegenség, sőt orosz részről nyílt elutasítás 
jellem ezte. Szabó fejtegetéseihez hozzátenném: távlatból visszanézve ezek a külsőségek: a 
manifesztumok gesztusai, a program  egyes pontjai inkább a dadaizm us előzményének látszanak. 
Nemcsak Majakovszkij, hanem  néhány olasz költő példáján is dokum entálható az az avantgarde 
egészére érvényes tétel, hogy az igazi tehetség nem  fér meg a keretei között, előbb-utóbb kinő 
belőle, és kiforrott, érett, de m ár nem  avantgardista alkotóvá válik.

Az irányzat értékelésének problém ájával kell kezdenem az expresszionizmus-kötet ismertetését is. 
Koczogh Ákos maga idézi Lukács György 1934-es elmarasztaló ítéletét, m ajd Blochhal és Seghers- 
szel folytatott vitáját. M ár a  ném et írónő tiltakozik az ellen, hogy ezt a jelentős irányzatot, 
amely számos haladó, éppen pozitív forradalmi törekvésnek adott szárnyat, egyszerűen polgári 
dekadenciának minősítsék és elsüllyesszék. M a m ár, m int az itt is idézett Pavlova-féle szovjet 
tanulm ány m utatja, feloldódott az elutasítás, árnyaltabb  a megítélés. Ebben nagy segítségünkre 
van az, hogy elhatároljuk a baloldali és a jobboldali expresszionizmust. De a részletjelenségek
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helyes értékelésében még Koczoghnak is m arad t elég tennivalója. A kötet egészét két szempontból 
tudom dicsérni, s a kettő összefügg. A nyagában ez a kötet a sorozat leggazdagabb és legsokol
dalúbb tag ja  (noha ezt a kivitel, a megformálás olykori egyenetlenségével és töredezettségével 
kell megfizetnie). A többi kötethez képest nem  újszerű a mozgalom őseinek és elődeinek kere
sése, -  de újszerű és fontos a filozófiai-elméleti ösztönzők tárgyalása. A társadalm i atmoszférában 
már adott lehetőségeket N ietzsche, majd Bergson és Freud megismerése aktivizálja; a fenomeno- 
lógus Husserl inkább csak párhuzamos jelenség. Szerencsés gondolat a szemelvények sorát 
W orringerrel kezdeni; nyilvánvaló, hogy az expresszionizmust vagy társait nem ő terem tette 
meg, de művének (Abstraktion und Einfühlung) bátorító lendülete nélkül lanyhább lett volna 
az új irányok kibontakozása. Az előzmények u tán  adatokban gazdag, olykor m ár túlgazdag 
panorám át kapunk az expresszionizmus m űhelyeiről, folyóiratairól; betekintést nyerünk a moz
galom kollektív, a művészet minden ágára kiterjedő és komplex jellegébe (ugyanazon alkotó 
több művészeti ágban is dolgozik). Ezután következnek azok a fejezetek, amelyek a dicséret 
második felét indokolják. Koczogh maga helyesen mondja: ,,Az expresszionizmus élén a kép
zőművészet, pontosabban a grafikájuk és p ik túrájuk  áll, viszont annyiszor összeforrt az iro
dalom m al, hogy csak erőszakoltan, mesterségesen lehetne leválasztani az irodalm i expresszioniz
must a képzőművészetiről.” Ezt nemcsak a  kötetnek a többinél gazdagabb és változatosabb 
képanyaga dokumentálja; Koczogh kötete végre még az előzőnél is erősebben likvidálja az iro
dalomközpontúságot. Nemcsak arról van itt  szó, hogy külön fejezetet kap az expresszionista 
drám a, a líra, a próza, festészet, építészet, szobrászat, film, zene, -  e keretek között valahogy 
mindig megvan az utalás a mozgalom közös gyökereire, a sokféle jelenség folytonos kölcsön
hatására. A magyar vonatkozásokban talán a kört kissé szélesre vonja: a 104. lapon adott névsor 
s a folytatása élesebb határvonalat húzhatna az expresszionizmus és a rokon törekvések vagy csak 
színeződések között. (A keretek bővítésére irányuló  hajlam ai m ár az előző fejezetekben is je len t
keztek.) Az mindenesetre helyes, hogy elviszi a fonalat az irányzat elhalásáig, a nagyok kinö
véséig. A részletekben, egy-két pontatlan adatközlés mellett, sok a finomság, m int pl. az expresz- 
szionista líra  képnyelvének elemzésében. M egnyugtató, hogy a szemelvényeket nem  csupa 
manifesztumok és önjellemzések töltik meg: külön csoport az „Irodalm i szemelvények” -  néme
tek és végül néhány m agyar. Az sem véletlen, hogy a stílus-jellegzetességeket éppen két kisebb 
mesteren, M ácza Jánoson és Barta Sándoron m utatja  be. De azért nem  feledjük, hogy a m agyar 
expresszionizmusnak legnagyobb form átum ú alkotója mégis csak a politikailag titánkodó és 
prófétáskodó, de fiatal korában  erőteljes p rózát író Szabó Dezső, aki bizony megérdemelt volna 
egy szépirodalmi szemelvényt is.

V an az tán  egy szempont, amely miatt Koczogh bevezetőjét el kell m arasztalnom . Erőtlen és 
bizonytalan éppen az expresszionizmus lényegének meghatározásában. Amit erről az elején 
m ond, az fogyatékos, és csak lassan korrigálódik az egyes művészeti ágak bem utatása közben. 
Kezdő formulája így hangzik: „Expresszívnek nevezünk minden olyan művészi megnyilatko
zást, am ely az alkotó szubjektív reflexióinak kifejezésére helyezi a hangsúlyt . . . ” A mozgalom 
,,céljának tekintette, hogy a valóság látszatának puszta ábrázolása helyett a valóságról képzett 
érzéseit, gondolatait fejezze ki, lehetőleg közvetlenül, m inden fegyelmezően közbeiktatott meg
kötöttség nélkül” . A m eghatározás alaptévedése az, hogy azonosnak veszi az expresszivitást és a 
szubjektivitást, mintha az ilyen művek csupa szubjektív érzések és reflexiók gáttalan  áradásai 
lennének, illetve m intha az ilyen kiáradás m ár rászolgálna az „expresszionizmus” névre. M int 
egy előző tanulm ányom ban kifejtettem (Kifejező művészet és kifejező stílus, Studia L itteraria
II.), a  kifejezőség esetében a valósághoz való  önálló alapviszonyról, a tükrözésnek az „áb rá 
z o lá s itó l  elütő változatáról van szó; a speciális kifejező művész is fordulhat kifelé a valóság meg
ragadásakor. Specifikuma abban van, am it Matisse így fejez ki: „V an a tárgynak egy belső, 
eredendő igazsága, am elyet külső megjelenése m agába zár, s amelynek az ábrázolásban meg kell 
szólalnia.”  Az expresszív művész szeme elő tt áttetszővé válik a jelenség m int érzéki adat, s ami 
benne a m ag, a lényeg, a  m aradandó, az lenyűgöző világosságban érvényesül. Az expresszivitás 
egyet je len t az akár külső, akár belső valóságnak a lényegre való redukálásával, és azután  tú l
fokozott érzékeltetésével. Ezt persze Koczogh is tudja, ezért mondja később, hogy az expresszio
nizmus törekvése „kifejezni a dolgok lényegét” ; ezért beszél az expresszionista lírával kapcsolat
ban „ a  lényeg m egragadására irányuló szándék” -ról. De hát a gazdag, túlzsúfolt történelm i 
kép előtt nem  ártott volna az elvi alapokat precízebben megvonni; a konkrét bem utatásban

/



egy-cgy név körül úgyis tám adnak kételyeink a hovatartozás felől. Azt talán a szakemberek tu d 
ják  eldönteni: teljesen tisztázva van-e m ár a zenei expresszionizmus mivolta, különös tekintettel 
Bartókra.

Most pedig, az egyes kötetek u tán , lássuk a sorozatot együttesen, hogy úgy m ondjam  keresztm et
szetben. A mérleg így is kedvező. A bevezetők jó l fogják meg az adott irányzat lényegét, tö b b 
nyire jól tájékoztatnak történeti lefolyásáról, közvetve a szemelvényeken át is érzékeltetik az 
irányzat esztétikai jellegzetességeit és értékrendszerét. D e általános bírálatként megjegyzem: 
egyes kötetekben fenyeget az a veszély, hogy nagyon az irányzat negatívumai felé tolódik az 
ábrázolás. H a számot vetek a sorozat célkitűzésével és a közönség igényével, természetesen a 
terjedelem -adta lehetőségekkel is, s ha dicsérem a kézbevaló kis köteteket, s nyomatékosan ki
emelem hézagpótló jellegüket -  olvasgatásuk közben, m int szakembernek, van egy kényelm etlen 
érzésem, s ez általánosságban a szemelvényekhez fűződik. Baj az, hogy olyan nehézségről van 
szó, amely csak az adott keretek teljes szétrobbantásával volna megoldható. M it kapunk tú l
nyomórészt a szemelvényekben? Alkotók és elméletírók program jait, szerzők önm agyarázatát, 
elvi nyilatkozatait, előszavakat, levélrészleteket és efféléket. T ehát sok m indent, am i a kor 
művészi produkcióját kíséri, de csak kíséri, m int a hangszerek az énekest vagy az énekkart, — a fa  
szólamot nem  ők viszik. A kor, az irányzat, a stílus döntő m ondanivalóját nem  őbennük m ondja 
ki, hanem  m agukban a művészi és irodalmi alkotásokban. Lehetne-e, akár szélesebb keretek 
között is, ilyen típusú kötetekben a kor terem tő erőit is bem utatni? A műmellékleteken kívül 
több költői, szépirodalmi szemelvénnyel? V an fejlődés e tekintetben; ahogy a sorozat k ibon ta
kozik, az ,,Expresszionizmus” -kötetben a teljesség m egnyugtatóbb, m int az előzőkben. S szem 
mel lá thatunk  egy másik, történelm i fejlődést is: ahogy a kor elmélete lassan közeledik művészi 
produkciójának szintjéhez, ahogy egyre inkább a nagyok m aguk azok, akik teoretikusan is m eg
szólalnak, ahogy valóban a  kor lelkét szólaltatják meg itt is. Bán Im re igazán nem tehet ró la , 
hogy a barokk-kort még inkább  a távolság, a diszkrepancia jellemzi. A sok, jórészt ugyanazon 
témák körül keringő poétikai fejtegetés, a szónoklat meg a drám a „szabályainak” hüvelyezése 
mennyire nem  ér még fel a nagy barokk alkotók em beri mélységéhez, életteljéhez, művészi 
szuverenitásához! M intha a  klasszicizmusban, főleg a ném et újhum anizm usban érné utói az 
elmélet a művészi produkciót: a Goethe- és Schiller-levelek, kritikák m ár valóban sokat érez
tetnek a klasszicizmus terem tő lendületéből, bennük valóban a kor művészi szándéka (a 
„K unstw ollen” ) szólal meg.

A köteteket egymás m ellett olvasva még más tekintetben is furcsa atmoszférába kerül az 
ember, am elyben úgy látszik, az esztétika bizonyos megjelölései, bizonyos szavak elvesztik érte l
müket, vagy mi veszítjük el h itünket bennük. U gyanazok a szavak, terminusok változatlan  
form ában különböző, olykor épp ellentétes irányok elveinek és norm áinak megjelölése g y an án t 
kerülnek elő. A barokk, a klasszicizmus, a rom antika, olykor még az expresszionizmus is követeli 
az igazságot, a valószerűséget, a természetességet. „D rám ai költemény csak a valószerűségen 
alapulhat”  -  m ondja Corneille. A költészet „ a  dolgokat nem  úgy írja le, am int vannak, hanem  
leginkább, ahogy lehetnének vagy lenniük kellene” -  ezt meg O pitznál olvassuk. Robortello is 
ilyesmit hangoztat: ne úgy ábrázoljuk a dolgokat, ahogyan m egtörténtek, „hanem  úgy, ahogyan 
meg kell történniük a valószínűség és szükségszerűség törvényei szerint” . A művész „nem  kerül
het szembe a dolgok valóságával . . . sohase kövesse lépésről lépésre az igazságot, hanem  csak a 
valószínűt és lehetségest” . Ezek Ronsard szavai. Külsőleges valószerűség és mélyebb igazság el
különítése („az igazat m ondd, ne csak a valódit” ) évszázadok távlatából cseng a fü lünkbe: 
„A  való néha nem  valószerű is egyben.” (Boileau.) „M i az, am i elsősorban tesz hihetővé szá
m unkra valamilyen történetet? V ajon nem benső valószínűsége-e?” (Lessing.) A költő a való
szerűséget keresve azt a veszélyt kockáztatja, hogy „elveszti a mélyen fekvő igazságot” , -  m ert 
„a  költői ábrázolás sosem eshetik egybe a valósággal, éppen m ert abszolút igaz” . (Schiller.) 
„A  természet szerény m űvészetét dicsérem” -  m ár m int L a Fontaine. „A  legfontosabb követel
mény, melyet művésszel szemben tám aszthatunk, m indig is ez lesz: igazodjék a term észet
hez . . .” — ez meg Goethe. „M inden  művészet, ami természet . . .  a drám a tükör, melyben a  
természet tükröződik . . . nincs szabály és nincs m intakép, illetve nincsenek egyéb szabályok, 
m int a természet általános törvényei, melyek az egész művészetre érvényesek . . .  A költő ne 
kérjen tanácsot, csak a  természettől, az igazságtól és ihletétől.” Ezt meg a rom antikus V ictor 
Hugo mondja. H a valahol, a szavaknak és fogalmaknak ebben az álarcosbáljában kétszeresen



érvényes a követelmény: sohasem a szavakat nézni, hanem  azt, mit jelentenek ott, ahol találjuk 
őket. A szavak m egbízhatatlanok. Hányszor volnánk hajlandók mögöttük a m odern realizmus, 
vagy pláne a marxista esztétika alapfogalmait felfedezni, m int ahogy valam ikor D iderot-ban a 
naturalista esztétika megfogalmazóját lá tták . A perspektíva csal: igazságon, természeten, való
szerűségen mást értett Boileau, Lessing, G oethe, Hugo -  és mást értünk mi is.

A kötetek együttesének olvasása időszerűvé tesz egy másik kérdést, amelyen egykor sokat tépe- 
lődtünk, m a azonban m ár a  tisztázás felé tartunk . Hogy viszonyulnak az egyes nagy korstílusok 
egymáshoz érték dolgában? Nagyobb-e, értékesebb-e, tökéletesebb-e egyikük a m ásiknál? M a m ár 
nemcsak a tanult olvasók ízlése, hanem az elmélet is inkább azon az állásponton van, hogy 
nincs az egymásra következő nagy irányzatok tökéletes megvalósulásainak olyan jellege, mintha 
az új mintaszerűbb, m agasabb rendű lenne az előzőnél vagy a réginél. A reneszánsz nem  kisebb, 
a barokk nem  nagyobb értékek teremtője, m in t pl. a romanticizmus. Évszázadok kiemelkedő 
alkotásai egyformán tökéletesek. Ernst Fischer nyilatkozatát idézhetem: „A  tudom ány fejlődik, 
tökéletesedik, de a művészetre ez nem áll. A realizmus (szűkebb értelemben véve) egyike a lehet
séges kifejezési formáknak, nem  pedig az egyetlen, vagy a mindenek fölött megszentelt form a.”  
Hasonló állásponton van  Klaniczay, a lább  még idézendő tanulm ányában. Elvben én is ezt 
mondom, de a sorozat címtábláiról rám kiált az expresszionizmus és a futurizm us. Egy sorba 
helyezhetők-e a klasszicizmussal vagy a rom antikával? Fel kell itt használnunk azt a megkülön
böztetést, amelyet K laniczay tett nagy korstílusok és úgynevezett stílusirányzatok között 
(M arxizmus és irodalom tudom ány c. kötet, A művészeti stílusok helye a m arxista kutatásban, 

c. tanulm ány, 77. sk.). Az utóbbiakat esztétikai oldalról éppen az jellemzi, hogy művészi szem
léletüknek és művészi formanyelvüknck em beri befogadóképessége korlátozott. Az absztrakt 
irányokról nem  is szólva, m ár az impresszionizmus vagy az expresszionizmus form ai eszközei is 
olyanok, amelyekkel nem  vállalkozhatnak em ber és társadalom  totális kifejezésére. Az, hogy 
a művészet és az irodalom  egészét nem tudják  m eghódítani, hogy egy-egy művészeti ág vagy 
pláne egy műfaj keretei közt virulnak, m ár csak következménye ennek. Ily alapon tehát: kife
jezi-e egy-egy irányzat az ado tt kor, az ad o tt társadalom  tudatának, világnézetének, problém ái
nak, erkölcsi és esztétikai ideáljainak egészét, -  m ár el kell ismernünk értékbeli különbségeket 
legalábbis a nagy korstílusok és a stílusirányzatok között. Ez azonban nem  valam i egyetemes 
rangsorolásnak a kihatása, inkább az egyes társadalm i formák virulásának és hanyatlásának kí
sérő m ozzanata.

Szorosan érintkezik ezzel egy másik, ugyancsak nyugtalanító kérdés, am elyet Bán Im re 
érint Cysarz és Hatzfeld nyom án a barokk-kötetben, de a futurizmussal és exprcsszionizmussal 
kapcsolatban is felvethető: a „kinövés” kérdése. „A  nagy irodalm i remekművek m indig a barokk 
szintje fölé emelkednek, mintegy kinőnek belőle.” M ár most emlékezünk a rra  a kijelentésre: 
„Nem  lehet az ember élethossziglan expresszionista” -  s az igazi alkotók, m int Szabó György 
is kifejti, a futurizmus keretein is túlnőnek. H ozzátehetjük: ez a túlnövés m ár az im presszioniz
mussal elkezdődik. Az em lített stílusirányzatokból á lta lában  a modern realizmus valamelyik 
változatába nőnek ki legalábbis a költők, -  de aki a barokkból kinő, az megszűnik egyúttal barokk 
jellegű költő vagy művész lenni? Hugo kinő-e a rom anticizmusból, Goethe a klasszicizmusból? 
Ilyes felfogásban a  nagy korstílusok totalitásának a degradálását érzem: a nagyra term ett 
alkotó kinőhet a csip-csup irányzatból, valam i teljesebbe, -  de reprezentálja, önm agában örök 
érvényűén példázza az egyetemes nagy korstílusokat. Nem tudom, nem szabjuk-e szűkre a 
barokk kereteit, ha az igazi nagyok oly könnyen kinőhetnek belőle?

Teljes világosság -  ha  egyáltalán lehetséges -  akkor derül a kérdésre, ha előbb szembenézünk 
a legfontosabb esztétikai problémával, am elyet az egymást váltó stílusok sugalmaznak. Klaniczay 
előbb em lített tanulm ányában ismételten és nyomatékosan tiltakozik az ellen, hogy az ilyésféle 
korstílusokat, mint klasszicizmus, rom antika, realizmus, -  esztétikai kategóriákká változtassuk 
át, hogy a stílusba értékelő elemet vigyünk bele. N orm atív stíluskategóriák alkalm azása ellen 
„Polgári örökség és m arxista irodalom tudom ány” cím ű fejtegetésében is tiltakozik. A felvetett 
kérdés, stílus, érték és norm a viszonya, rokon vagy kizáró volta megérdemel egy kis külön elmél
kedést.

Lássuk először is azt, am iben Klaniczaynak igaza van. M int m ár előbb szóltam róla, helytelen 
a m últban kialakult nagy korstílusok értékbeli rangsorolása; tökéletes megvalósulás esetében 
ugyanazt az értékszintet éri el mindegyik. Egy adott korstílus az esztétika rendszerében normává
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nem emelhető; főleg a je len t, helyesebben a kialakuló jövőt nem  szabad a m últ norm áival 
megkötnünk. Hogy úgy m ondjam : mind az esztétikai értékelmélet, mind a történelm i megértés 
bizonyos stílus-demokráciát követel meg. Észrevehető azonban, hogy a mindenkori jelen, a k ia 
lakuló új, a m aga követelményeivel mindig harcosabb és egyoldalúbb. A klasszicizmus nemcsak 
a gótikus vagy a barokk örökséget gúnyolja ki -  betegségnek minősíti a m ár-m ár diadalm as 
rom antikát is. M ajd az elvirágzás u tán  a leghevesebb romantikaellenes támadásokkal indul az 
Ifjú Németország, s vele az új, realisztikusabb áram lat. A jelen, az élő irodalom tehát sohasem 
egyenlősít, sohasem az egész m últat értékeli, csak a m aga vélt vagy igazi elődeit. Csak azt nem  
szabad elfelejtenünk, hogy ez a tagadás nem  valam ely elm últ ideál feltámasztásának, hanem  a 
még csak sejtelemszerűen jelentkező újnak, egy jövendő korstílusnak érdekében történik.

M árm ost az, ami K laniczay stíluselméletében problem atikus: stílus és esztétikum szétválasz
tása. Elfogadható-e, hogy a stílus „nem  kritérium a az esztétikai minősítésnek” , hogy a stílus kér
désétől »végleg« elválnak az esztétikai értékelés szem pontjai? H a magából a megjelölésből indu
lunk ki: „m inden stílus a formai elemek sajátos rendszere, mely egy m eghatározott művészi 
látásm ódnak, ábrázolásm ódnak függvénye” -  hozzá kell tennünk, hogy a formai elemeknek 
ez a strukturáltsága konkréten az egyes művön érhető tetten. Az irányzatok egészével szemben a 
rangsorolás, föl- és leértékelés szempontja helyett itt előtérbe nyomul a stílus minőségi és m inő
sítő jellege, a belőle kisugárzó hatás is. A „stílus” itt összekapcsolódik azzal a speciális esztétikai 
értékkel, am elyet én egységes átformáltságnak vagy a művészi perspektíva egységének szoktam 
nevezni. A lapja ennek az a művészi szükségszerűség, am ely szerint a műalkotás organikus egység, 
minden eleme alá van vetve az egészen uralkodó struktúrának, és a részek szemléletéből valam i 
totalitás alakul ki. Az értékelő szempont meglétére világos az utalás akkor, amikor a silány alko
tást „stílustalan” -nak jelentjük ki. A stílus tehát nemcsak esztétikai kategória, hanem  alapja is az 
értékelésnek. S az egyes m űvön nemcsak a stílus tisztasága lehet érték, hanem adott esetben a 
kevert stílus is, m int jellegzetes egyedi változat. K onkrét esetben, m int sok példa m utatja , még 
az olyan ellentétek, m int rom antika és realizmus sem zárják ki egymást.

De másfelől sem m aradhat meg a stílus-fogalom ebben az esztétikai közömbösségben. Nemcsak 
maga esztétikai érték-kategória -  hordozója is más esztétikai értékeknek és minőségeknek. 
Szerintem ugyanis a stílus nemcsak a formai elemek „sajátos” rendszerét jelenti. (A „sajátos” - 
ban m ár benne van értékm ozzanat gyanánt az egyediség és eredetiség is!). U gyanígy sajátos 
hierarchiában tartalm azza a stílus az esztétikai értékeknek és minőségeknek azt a különös 
válogatását, am elyet a m egadott kor magáénak érez. M egkonstruálhatjuk az esztétikai értékeknek 
és minőségeknek elméleti rendszerét -  az adott kor m indig válogat, fokozottan követeli meg egyi
két ezeknek, s a többit ennek az egynek (vagy néhánynak) rendeli alá. Petőfi realisztikus érték- 
rendszerében az egyszerűség és természetesség já r  elől -  a rom antika még alig becsüli őket. 
A klasszicizmus, m int a sorozatból is kiderül, nem  ad  akkora súlyt az eredetiségnek, m int a 
romantika. Nos, azt hiszem, a stílust az értékeknek és minőségeknek ez a sajátos profilja is alkotja. 
A „rom antikus stílus” nemcsak a külső és belső forma jellegzetességeit tárja fel, hanem  azt a 
különös koloritot is, amely fenségből, pompából, groteszkből, pátoszból, szenvedélyből és idillből 
ötvöződik össze.

A stílus tehát többszörösen is alapja lehet műélvezésemnek, értékélményemnek: értékelem 
benne a m ű egységes átform áltságát, a viszonyítások kölcsönös játékát, a kor formanyelvéből 
megalkotott eleven hálózatot, -  de élvezem az esztétikai minőségek telítettségét, beszédes 
tónusait is. Egészében, a korra vonatkoztatva azt értékelem, hogy a kor mondanivalója a formai 
elemek és az értékek struktúráján  át m egtalálta a m aga tökéletes kifejeződését. „Ö rök” és korhoz 
kötött, abszolút és relatív értékek és norm ák antagonizm usa a valóságban mindig megoldódik: 
csak a legformálisabb értékek és norm ák abszolútak; m inden kor nagy tette az, hogy új ta rta 
lommal kelti életre őket.

Azt hiszem, a fentiekből kiérezhető az az igény, hogy a stílus vázolt fogalmát el kell mélyíte
nünk; meg kell próbálnunk -  am ire éppen K laniczaynak „K ritika” -beli bírálója (Csetri 
Lajos: Stílus és m ódszer c. cikke az 1964- évf. 10. sz.-ban) is figyelmeztetett -  a 
gyakorlatban egy elm élyültebb stílusfogalommal dolgoznunk. H a a stílus függvénye 
bizonyos formai elemeknek, ha ezeket hozza újszerű szintézisbe, ha megvan az ado tt értékrend- 
szere -  honnan van a látásm ód m aga, az értékek és a struktúra irán ti újszerű igény? Nyilvánvaló
a n  ezek megint függvényei a kor és a társadalom  általános világnézetének és valóságtudatának,

10



s nem utolsósorban a kor és a társadalom alapvető művészi szándékának; kisugárzásai a kor 
általános társadalmi és esztétikai ideáljának. A stílus eszerint tehát nemcsak strukturált formanyelv, 
nemcsak művészi látásmód kell hogy legyen, hanem  az a mód is, ahogy az önm agát kibon
takoztatni akaró teljes em ber (a marxista világnézet legfőbb értéke) az adott kor társadalm i
történelmi viszonyai között keresi a maga kifejeződését. E lju thatunk  így egy komplex stílusfoga
lomhoz, amelynek jellemzője, m int minden stílusé, a formai eszközökbe való kivetítődés, de 
belejátszanak mindazok a tényezők is, amelyek ezt a kivetítődést létrehozzák. A korstílusban is 
ott van a hum ánum nak egy változata, s csak azzal együtt egész. Ily módon aztán az sem szükség- 
szerű, hogy a nagy alkotók kinőjenek korukból olyan értelem ben, hogy rájuk a kor form anyelvé
nek, stílusának szintje nem  érvényes vagy nem  jellemző, hogy koruk stílusába nem  férnek bele. 
Egy szűkén értelmezett stílusba nem, -  de a mélyebb, teljesebb értelemben vett korstílusnak 
éppen ők a megteremtői vagy legmagasabb szinten való megvalósítói.

Ez is egyik lényeges tanulsága a Gondolat Könyvkiadó csinos, izgalmas köteteinek.

K Ö P E C Z I BÉLA

A  szocialista realizmus korszerűsége

Mi a korszerűség a művészetben, és m it je len t a szocialista realizmus? így  kell feltennünk a 
kérdéseket, amikor úgy tűnik, hogy részben fogalomzavar, részben -  és ez a fontosabb -  a külön
böző felfogások következtében a marxisták körében is v ita  folyik az esztétika alapfogalm airól.

A korszerűség köznapi használatát a M agyar Nyelv Értelm ező Szótára a következőképpen 
magyarázza: „A  kor szellemével, törekvéseivel megegyező, szükségleteinek, ízlésének megfelelő; 
modern.” H a most m ár tovább lapozunk, s megnézzük a modern értelmezését, ezt találjuk: 
,,a legújabb kor igényeinek, felfogásának, szokásainak, divatjának, szellemi, tudom ányos és 
technikai fejlettségének megfelelő (dolog); újszerű, korszerű” . Ezekből a nem  filozófiai jellegű 
meghatározásokból is az derül ki, hogy a korszerű történelm i kategória, azaz időhöz és körül
ményekhez kötött. Emellett azonban köze v an  a modernhez, az újhoz is, tehát a  haladáshoz. 
A haladás lehetőségét az em beri társadalom ban elismeri a mindenkori progresszív gondolkodás, 
s a marxizmusnak is egyik alapvető tétele. A  m arxizm us nem  az úgynevezett aufklärista evolúciós 
felfogást fogadja el ebben a tekintetben, han em  -  felhasználva Hegel történetfilozófiáját is -  
dialektikusán fogja fel a haladást, mint a laptendenciájában előremutató társadalm i mozgást, 
amelyben visszaesések is bekövetkezhetnek, de amely az osztály nélküli, m inden elnyomástól és 
kizsákmányolástól mentes társadalom  felé ta r t , s amelyben az egyén szabadon fejtheti ki képes
ségeit. A m ai polgári társadalom tudom ány számos képviselője tagadja a haladás lehetőségét, 
sokan egyenesen az emberiség pusztulását jósolják, általánosítva a kapitalista társadalom  vál
ságát, amelyhez az utóbbi időkben hozzákapcsolják az atom halál vízióját is.

Az egyik legelterjedtebb polgári szöveggyűjtemény, amely a m ai világ szellemi körképét igyek
szik felrajzolni, G aëtan Picon Panorám ája így kezdi a m ai filozófiai irányzatok ismertetését: 
„A jelenkori gondolkozás egy válságban levő világ visszatükrözése.” 1 Ez a kiadvány Spengler, 
Groce, Toynbee, Raym ond Aron és Jaspers történetfilozófiáit tartja a legjellemzőbbeknek, 
amelyekben a történelmi pesszimizmus keveredik sokszor vallásos, misztikus elemekkel. A művé
szetekben részben az em lítettek, részben olyanok, m int az ugyancsak reprezentatív  esztétikai 
gondolkodóknak tartott T . S. Eliot vagy A. M alraux azt nevezik korszerűnek, am i ugyancsak 
ezt a válságot ábrázolja, de nem a haladás, hanem  sokkal inkább a pusztulás szem pontjából.

(Itt szeretnék emlékeztetni arra, hogy nálunk  gyakran közvetlenül az alap  változásaihoz 
kapcsolják a művészeti folyamatokat, s nem  vizsgálják ezek helyét a felépítményben, a  különböző 
társadalmi tudatform ák kölcsönhatásában. Az irodalmi és művészeti jelenségeket akkor tudjuk 
mélyebben megérteni, ha látjuk a filozófiával és más társadalom tudom ányokkal való összefüg-

1 „La pensée contemporaine est le reflet d ’un m onde en crise.” Gaëtan Picon: Panorama des idées contem
poraines, Paris, 1957., 37. old.
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géseiket is, annál inkább, m ert a  művészi m egnyilvánulások a mi világunkban az ideológiai 
tudatosság magas fokán állnak. A kapitalista világ viszonylatában elég talán a rra  emlékeztetnem,, 
hogy a  franc ia  egzisztencialista irodalom  szorosan és tudatosan kapcsolódik az egzisztencialista 
filozófiákhoz, az új regény a fenomenológiához, a nonfiguratív  művészet Husserl és H eidegger 
felfogásához és így tovább.)

Az ism ert angol író, S tephen Spender a The struggle o f  the modern (London, 1963) című esszé
gyűjtem ényében különbséget tesz kortársi és modern között a polgári irodalom ban. Szerinte a 
m odernek közé Joyce-ot, Eliot-ot, Pound-ot lehet sorolni, mig Galsworthy vagy H. G. Wells 
legfeljebb csak kortársi irodalom . Ez a szétválasztás értékbeli különbségtételt is jelent. A m oder
nek azért jelentősebbek, m ert -  hogy Spender kifejezésével éljek -  a „m odern ipari társadalom ”  
elszemélytelenítése ellen küzdve, új formanyelvet alakíto ttak  ki, amellyel eredményesebben 
léphettek fel a hagyományos em beri értékek védelm ében. Spender és vele együtt a harm adik
utasok közül sokan nem tesznek különbséget a kapitalista és a szocialista társadalom  között, a 
„m odern ip a ri társadalom ” kifejezést m indkettőre vonatkoztatják, s ennek következtében 
mindkét form ációban azonosnak tartják  az alkotó fe ladatá t is. Az angol író a haladást kizárólag 
a technikai fejlődésben látja, am ely szerinte az elidegenedés újabb forrása lett. íg y  ju tunk el az 
„elgépiesedés”  elméletéhez és az individualista tiltakozás jó l ismert m agatartásához.

A polgári társadalom válságának a kifejezése a polgári esztéták által m odernnek tarto tt írók 
egyikénél-másikánál nem já r  feltétlenül együtt formai újítással, tehát spenderi értelemben vett 
m odernségnek nem ez a fő ism érve, hanem sokkal inkább  a tartalom. H add  említsek egyetlen 
példát: A lb ert Camus m üvét, am ely nagyon is hagyom ányos eszközökkel fejezi ki a kispolgár 
„szerencsétlen tudatát” .

Ezt a m odernséget elsősorban a  tartalom ban kell keresni. Erre utal Leo Kofler K afka-tanul- 
m ányában, amelyben ez olvasható: „Ami az avantgardizm usban sorsként jelenik  meg, nem  
egyéb, m in t a modern elidegenülés. így  nyugodtan kijelenthetjük: bárm ennyire különböznek is 
egymástól a  m odern irodalom  egyes képviselői, a tulajdonképpeni árnyalatokat az elidegenülés 
problém ájával kapcsolatos állásfoglalásukban és az elidegenülés költői leküzdésének m ódjában 
kell keresni.” 2

I tt é rkeztünk  el a Kafka-kérdéshez. Franz K afka írói tehetségét vitatni badarság, s azt sem 
érdemes sokat bizonygatni, hogy legjobb írásai a társadalom tól elszigetelt egyének, tehát a  
polgári társadalom  elidegenedésének adekvát kifejezői. Helyeselhető, amikor Aragon, G araudy, 
Fischer3 és mások tiltakoznak a dogmatizmus szűkén értelm ezett realizmus-koncepciója ellen, és 
elvetik azoka t a módszereket, amelyekkel a világ művészetének nem realista, de értékes műveit 
elzárták a  megismerés elől. A zonban a realizmus fogalm át olyan m értékben „kibővíteni” , sőt 
„p a rtta la n n á ” tenni, hogy m inden  érték beleférjen, csak az t eredményezi, hogy ez a kategória 
tudom ányosan használhatatlanná válik. A realizmus nem  azonosítható az értékkel, bár véle
ményem szerin t nem kétséges, hogy a realista értékek általánosabb érvényűek, m int azok, am e
lyek nem  sorolhatók ebbe a kategóriába. A mai polgári esztéták különben K afkát éppúgy, m int 
Joyce-ot vagy  M usilt azért ta rtják  elődeiknek, m ert az általánosított „szerencsétlen tu d a to t” 
fejezik ki.

A polgári modernség híveinek elfogult, szektás m agatartása  világosan kitűnik, ha arra gon
dolunk, hogy a korszerűség kategóriájából kirekesztik az olyan írókat, m int R om ain R olland , 
Roger M a rtin  du Gard, Thom as M ann, akik nem a  kétségbeesés filozófiája a lap ján  fejezik ki 
tiltakozásukat a kapitalista társadalom  ellen. Ezeknek a kritikai realistáknak a lebecsülése 
nálunk is kezdett divattá válni, ta lán  azért, m ert régebben csak róluk volt szó, őket állítottuk pél
daként író  és olvasó elé. Az egyedüli példák sémája m egszűnőben van, s ezért semmiféle dogm a
tikus veszély nem  fenyeget, am ikor érdemeiket elismerjük. Ezek az érdem ek pedig nagyok.. 
Nem kétséges, hogy a Forsyte Saga, a Thibault család vagy a Doktor Faustus korunk valóságának 
teljesebb képét adják s nem alacsonyabb művészi színvonalon, mint Joyce, K afka  vagy M usil 
alkotásai. U gyanakkor átfogóbb kritikát gyakorolnak a  polgári társadalom felett, m int azok a 
művek, am elyek a valóságnak sok tekintetben szenvedélyesen eltorzított vagy szimbolikus, 
nagyon is absztrahált képét ad ják  s esetleg kiabálóbb form ai újításokkal dolgoznak.

2 Idézi W. M ittenzwei: Brecht és K afka, magyarul a P artta lan  realizmus? c. kötetben, 240-1. old.
3 Egyes tanulm ányaik megjelentek magyarul is a Partta lan  realizmus? c. kötetben. (Budapest, 1964...
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A polgári esztéták által képviselt modernség kérdésében úgy hiszem, Bertolt Brechtnek van 
Igaza, aki egyidőben K afkából „igazi bolsevista író t” akart csinálni, de később rájött a rra , hogy 
nem lehet az, m ert hiányzik felfogásából a „társadalom  oksági komplexum” , amely az ábrázolás
nak, de az olvasó esztétikai élvezetének is ugrópontja.4

A korszerűség leszűkítése egy bizonyosfajta avantgardizm usra még a polgári irodalom ban 
sem fogadható el, még kevésbé a szocialista világban, am ely a korszerűség fogalmát is a m arxiz
mus, tehát a munkásosztály álláspontjáról vizsgálja.

Felvetődhet a kérdés, vajon helyes-e osztálykategóriaként felfogni a korszerűséget, s nincsenek-e 
a világban olyan jelenségek, amelyek egyaránt jellemzőek a szocialista és a kapitalista társa
dalomra s amelyek egyben a korszerűség általános kritérium ai is? Kétségtelenül vannak ilyenek, 
mindenekelőtt a technikai haladás vonatkozásában. Az atom energia felszabadítása vagy a 
rakétatechnika mint korszerűségi tényezők egyaránt jelentkeznek a kapitalista és a szocialista 
társadalom ban. Ezek társadalm i haladást is m eghatározó tényezők, de nem egyedüli m eghatá
rozók, ahogy ezt egyes polgári gondolkodók elképzelik. A technikai vívmányok felhasználásában 
ugyanis nem  kis szerepe van a társadalmi berendezkedésnek: a szocialista társadalom  a haladás 
érdekében kívánja felhasználni azokat s nem az em ber ellen, am int sok esetben a kapitalizm us 
teszi.

A polgári avantgarde korszerű életérzésnek tartja  a válságtudatot, amely az atom háború 
veszélyével a világ pusztulásának apokaliptikus lehetőségét idézi. A nyugtalanság jogos, de itt 
sem szabad elfelejteni, hogy a szocializmus tudatos tevékenységet fejt ki a háború  elkerülése 
érdekében, míg az imperializmus legfeljebb csak az erő előtt hajol meg, amikor nem  ind ítja  meg 
a harm adik világháborút s „megelégszik” a helyi konfliktusok politikájával. A kapitalizm us mai 
helyzete m inden alkalmazkodási kísérlete ellenére továbbra is bizonyítja M arx am a tételének 
igazságát a technika vonatkozásában is, am ely szerint „a  társadalom anyagi term előerői, 
fejlődésük bizonyos fokán, ellentmondásba ju tn a k  a meglevő termelési viszonyokkal, vagy ami 
ennek csak jogi kifejezése, azokkal a tulajdonviszonyokkal, amelyek között eddig fejlődtek.5 Ennek 
az ellentmondásnak a ta la ján  bontakozik ki a kapitalista világban a régi és az új harca , amely 
végül is a történelem eddigi tapasztalatai a lap ján  -  ha nem  is visszaesések nélkül -  az új győzel
méhez vezet.

A marxisták és minden haladó  ember meggyőződése szerint az új ma a világban a  szocializ
mus. A polgári ideológusok ezt a felfogást szokták m arxista messianizmusnak nevezni, s meg
próbálják bebizonyítani, hogy ott, ahol győzött a  szocializmus, nem  tudja megoldani az emberiség 
nagy problém áit. A személyi kultusz súlyos tévedései és bűnei megerősíteni látszanak ezt az 
érvelést. A polgári vitázók elfelejtik azonban azt, hogy a szocializmus korszerűségét m i sem 
bizonyítja jobban , mint éppen megújulóképessége, a dogmatikus és revizionista torzítások fel
számolása és a fejlődés által felvetett új problém ák megoldása. A kizsákmányolás megszüntetése, 
az osztályellentétek fokozatos felszámolása, a szocialista gazdaság és kultúra kialakítása a m últ
ban elm aradt országokban olyan eredmény, am ely joggal vonzza mindazokat, akik a  kapitaliz
mus ellentmondásait egyre világosabban látják. A m arxizm us egyébként soha nem  állíto tta  azt, 
hogy m ár a szocialista szakasz választ ad az élet m inden kérdésére. A fejlődés ú jabb ú tja i azon
ban nyitva állnak előttünk, s ez a történelmi optim izm us az egyetlen korszerű m agatartás.

Ha egyszer a szocializmus a korszerű a mi világunkban, mivel magyarázható, hogy kulturális 
életünkben részben régi, részben új polgári irányzatok jelentkeznek modernség ürügyén. M ielőtt 
erre a kérdésre megpróbálunk válaszolni, h ad d  emlékeztessünk Engels egyik megjegyzésére: 
„M inél távolabb van az a terület, amelyet éppen vizsgálunk a gazdaságitól és m inél közelebb 
van a tiszta, elvont ideológia területéhez, an n á l inkább tapasztaljuk majd, hogy fejlődésében 
véletlenek mutatkoznak, annál zeg-zugosabb vonalban halad a fejlődési görbéje.” 6

A társadalm i lét és a társadalm i tudat rendkívül bonyolult összefüggéseiről van itt szó, arról, 
hogy a tulajdonviszonyok megváltozása u tá n  sem alakul automatikusan az em berek tudata. 
Ha ezt tekintetbe vesszük, akkor hamisnak találjuk azt az elképzelést, amely szerint csak a 1

1 A polgári avantgarde-ról folytatott vitát a Szovjetunióban összefoglalja a Lityeraturnaja G azeta, 1965. 
febr. 2. Vö. még V. R. Scserbina: A modernizmus fikciói, Voproszi Filozofii, 1964. 10. szám.

6 M arx: Előszó a politikai gazdaságtan bírálatához. Szikra, 1953. 5. old.
6 Engels -  H . Starkenburgnak Berlinbe, M arx-Engels V ál. művei, II. köt., 1963. 494. old.
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személyi kultusz okozta válság hozott felszínre polgári irányzatokat, azelőtt m inden a legtel
jesebb rendben  folyt. Kétségtelen, hogy 1945 u tán  a nagy társadalmi átalakulás pátosza sok 
polgári gondolkodású alkotót is magával ragadott, vagy sok olyat is, aki érzelmileg kötődött a 
munkásosztályhoz, de nem  volt megfelelő elméleti felkészültsége és tapasztalata. Ez a fellendülés 
azonban nem  tarto tt sokáig, s amikor az új rend konszolidálódott, az addig háttérbe  szorult, de 
m egm aradt polgári nézetek újból előretörtek. A  dogmatikus kultúrpolitika adm inisztratív 
eszközeivel látszateredm ényeket érhetett el, de am in t válságosabb idők jöttek, a nem  szocialista 
tendenciák ismét m egnyilvánultak. A válság szocialistákat is m egrendített, s m indnyájan, akik 
átéltük, igyekeztünk levonni a tanulságokat. Ez a  válság azonban nem  jelenthet alibit polgári 
ideológiák fenntartására, regenerálására vagy átvételére. A polgári irányzatok terjedéséhez 
hozzájárult az is, hogy a fiatalok jórészt csak 1953 u tá n ' vagy még inkább 1956 u tá n  ism erhették 
meg a kapitalista társadalm at, annak gazdasági színvonalát, mégpedig a fejlett országokban, s a 
polgári ku ltú ra  egyes tényleges értékeit, amelyeket azelőtt elzártak előlük. Az ideológiai zavart 
növelte a  revizionizmus is, am ely a marxizmus alapvető tételeit vonta kétségbe és segített a régi 
vágású m agyar nacionalizmus feltámasztásában. Az utóbbi időkben egyes hazai ellentm ondások 
mellett főleg a nemzetközi helyzet alakulása és a nemzetközi munkásmozgalomban folyó v iták  
hatnak erősítőleg polgári irányzatokra és m agatartásokra.

Ez a puszta  felsorolás is az t bizonyítja, hogy a mi művészeti életünkben nem  elsősorban az új 
formák keresése m agyarázza a polgári áram latok terjedését, m int ahogy gyakran hitték -  b á r 
erre is van példa - ,  hanem  elsősorban tartalm i, tehát döntően ideológiai tényezők.

Az u tóbb i időkben vita folyik a marxisták között is az ideológia mibenlétéről.7 Némelyek M arx  
és Engels m eghatározását idézik az ideológiáról, m in t hamis tudatról, úgy érzik, hogy m aga a 
fogalom diszkreditálódott, s helyette marxista filozófiát vagy tudom ányt javasolnak. Tény, hogy 
Engels az ideológiát így határozta  meg: „Az ideológia olyan folyamat, amelyet ugyan tudatosan, 
de hamis tu d a tta l visz végbe. A tulajdonképpeni hajtóerők, amelyek mozgatják, ismeretlenek 
m aradnak e lő tte /’8 Lenin azonban m ár másként használja e fogalmat, s társadalm i nézetek összes
ségéről szól, sőt a szocialista ideológiát azonosítja a  tudományos szocializmussal, vagyis a 
marxizmussal. „A  pártnak nemcsak a munkások gazdasági harcát kell vezetnie, hanem  a pro le
tariátus politikai harcát is; egy pillanatra sem szabad szem elől tévesztenie végcélunkat, á llandóan 
propagálnia kell a proletár ideológiát -  a tudom ányos szocializmus tanítását, vagyis a m arxiz
must, m eg kell óvnia a hamisításoktól és tovább kell fejlesztenie. Szüntelenül harcolnunk kell 
m inden burzsoá ideológia ellen, bármilyen divatos és csillogó köntösben jelenjék is m eg.” 9 
M ármost természetesen lehet vitatkozni a fogalom történetéről és jövőbeli használatáról, 
de m indez csak másodlagos jelentőségű, ha a fő kérdésre akarunk válaszolni: hogyan fejlesszük 
tovább a m arxizm ust és hogyan terjesszük igazságait.

Erre igyekeznek választ és ú tm utatást adni, m égpedig társadalm i tényekből, s nem  pusztán a 
tudat állapotából kiindulva az M SZM P Központi Bizottságának ideológiai irányelvei.10

Az ideológiai zavar okait az egész társadalom ban, a hazai és a külső helyzetben kell keresnünk. 
V annak azonban  speciális művészeti tényezők is, amelyek a polgári nézetek és hangulatok erőtel
jesebb jelentkezését m agyarázzák ezeken a területeken.

Az irodalom nak van egy olyan hagyománya, am ely a m últ uralkodó osztályaival és különösen 
a polgársággal való szembenállás alapján fejlődött ki, s am ely ennek a művészeti ágnak valam i
féle szinte társadalom  feletti kritikai funkciót tulajdonít. M agyarországon ez a felfogás a társa
dalmi és nem zeti elmaradás m iatt talán még erőteljesebben jelentkezett m int m ásutt. A szocializ
mus igényli az irodalom kritikáját a belső ellentmondások felfedése és megoldása, tehát a fej
lődés érdekében. A hajdani és a mai kritikai m agatartás között azonban minőségi különbség 
van. A m últ haladó írója az egész társadalmi rend m egváltoztatásáért harcolt, s ezért kritikája

7 Ernst Fischer írja: „A marxizmus nem ideológia. Filozófia és tudomány. De amikor eszméje behatol a 
tömegekbe és elsősorban am ikor a  forradalm i mozgalom állam hatalom m á válik, igen erős, szinte elkerül
hetetlen a kísértés, hogy a  marxizmusból ideológiát csináljanak.”  Az osztrák marxista Sztálinra hivatkozik, 
de nem em líti Lenin felfogását. A polgári ideológusok közti vitáról: Raymond Aron: Société industrielle, 
idéologie, philosophies, Preuves, 1965 jan .-febr.-m àrc.

8 M arx-Engels Vál. Művei II. kötet, 486. old.
9 Lenin M űvei 5. köt. Szikra, 1953. 353. old.

10 Megjelentek a Társadalmi Szemle 1965. áprilisi szám ában.
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általános ellenzéki jelleget ö ltö tt, a szocialista író viszont az új társadalom fejlődéséért küzd* 
nem ellene, hanem  érte m ondja el bírálatát.

V itáinkban gyakran hivatkoznak az olasz m arxistáknak a rra  a felfogására, am ely szerint a 
kultúra szám ára autonóm iát kell biztosítani. E  koncepció itthoni hirdetői elfeledkeznek azonban 
a fő feltételről: az olasz kommunisták a szocializmussal való egyetértés alapján képzelik el a 
kulturális autonóm iát, tehát a kultúra bizonyos önállóságát és „kutatási” lehetőségét. Ennek a 
programnak így két oldala van, s az olasz értelmiségiek aktívan vesznek részt a kom m unista 
és a baloldali erők politikai és ideológiai küzdelm eiben. A kulturális'autonóm ia követelését ma 
Olaszországban a kapitalizmus ellen kell érvényesíteni, amely az alkotás szabadságát a maga 
gazdasági és politikai eszközeivel korlátozza.11

Az irodalom  új társadalm i helyzetének fel nem  ismerése eredményezi azt a vitát, amely a  
konformizmusról és ellentétpárjáról szól. A dogm atikus politika megkívánta az aktuális feladatok 
szolgálatát az irodalomtól, ezt a gyakorlatot azonban m ár több m int egy évtizede elvetettük. 
Megértem, hogy bizonyos traum ák alakultak ki a régi tapasztalatok következtében, de azt 
már nem lehet megérteni, hogy lassanként a szocializmus ügyéért való irodalmi szolgálatot illesse 
a konformizmus vádja. A politika 1956 u tán  nem  várta és nem  várja, hogy az irodalom  oldja 
meg a gazdasági-társadalmi-kulturális feladatokat. S ez a helyes. A társadalmi fejlődés azonban 
megkívánja, hogy az irodalom  a maga sajátos eszközeivel segítse az emberi tudat átalakítását s 
ezzel együtt a szocializmus építését. H a ezt valaki konformizmusnak nevezi, akkor akarva- 
akaratlanul szembe állítja az irodalm at a társadalm i haladással, s ezzel együtt az igazi korszerű- 
séggel.

Az irodalom ban fellelhető ideológiai zavarnak és a polgári filozófiák hatásának tu lajdonítható , 
hogy m ostanában némelyek teljesen történelm ietlenül próbálnak örök ellentétet konstruálni 
társadalom és szabadság, közösség és egyén, hatalom  és erkölcs között. A szocialista fejlődés vissza
eséseit és időleges válságait használják fel ezeknek a gyakran történelemben vagy utópiában 
illusztrált tételeknek aktuális érzelmi és értelm i alátám asztására. A m últtal s így a szocializmus 
múltjával is szembe kell nézni, de a történelm i konkrétság követelményei alapján. Am ikor a legi
timista Balzac kereste a polgári fejlődés fő tendenciáit, akkor nem  az antik m últat idézte fel, 
hanem a Huhogókban a francia forradalom időszakát. S a történelem  igazi m enetét nemcsak 
azért tud ta  felismerni, m ert tehetsége volt és m ert ismerte a valóságot, hanem  azért is. mert 
ellentmondásos világnézetében voltak haladó elemek is.12

Egyes művészeti körökben és alkotásokban m ostanában jelentkezik a pesszimizmus, melyet 
színeznek a polgári válságfilozófia elemei, így többek között egzisztencialista klisék is. Ezzel a 
m agatartással kapcsolódnak némelyek a polgári avantgardizm ushoz, és az ebben jelentkező 
„szerencsétlen tudathoz” . A „minden rossz” , „m inden sötét” , „m inden rem énytelen” irodalm a 
bizony korszerűtlen a mi társadalm unkban, arról nem is beszélve, hogy milyen képm utató. 
Az em bernek kedve tám ad W alter Jenst idézni, aki olyan jó l ismeri a N yugat „fekete irodal
m át” : „. . . nem  lehet elismerni, hogy gyöngédség és szerelem, bizalom és barátság -  tehá t olyan 
elemek, amelyekkel lépten-nyomon találkozunk -  egyszer s m indenkorra csak az úgynevezett 
„közösségi” költők vagy alacsony rangú poéták diszkreditált ábrázolásának legyenek fenntartva. 
A jó  nem a középszerűség rezervátum a, az erkölcs nem a zsolozmázó nyárspolgárok búvóhelye; 
nem kivánhatjuk, hogy erkölcsösség és becsületesség ma tabuk legyenek, csak azért, m ert az 
íróknak nincs tehetségük ahhoz, hogy a m oralitást leírják.” 13 H a ezt a nyugatném et író rekla
málja a kapitalista társadalom ban, mennyivel inkább m egkívánhatjuk a szocialista irodalom tól, 
amely egy új, igazabb em beri normákat létrehozó társadalom ban alakul ki.

S talán még egy belső -  irodalmon belüli -  jelenséget kell megemlítenünk, amely inkább az 
utóbbi idők terméke s am ely akadályozza, hogy irodalm unk valóban korszerű legyen. Ez a 
tudományos eredményeknek, ismereteknek és módszereknek a lebecsülése. M a ném elyek úgy 
„készítenek” írói szociográfiát, hogy megkérdeznek néhány em bert erről, arról, am arról s 
véleményüket impresszionista formában közlik, de az általánosítás igényével. Mások a társadalm i

11 Az olasz marxisták kulturális-esztétikai felfogásáról: Rocco Musolino: Marxismo ed estetica in Italia, 
Roma, 1963.

12 Balzac világnézetéről és a „realizmus győzelm éről” Köpeczi Béla: Balzac és az Em beri színjáték; 
Kritika, 1964. 5. szám.

13 Idézi H erm ann Glaser: W eltliteratur der Gegenwart c. könyvében, Ullstein Bücher, 1962. 254. old,.
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fejlődés alapvető tapasztalatait és azok tudományos általánosításait nem ismerve, szépirodalm ibb 
jellegű m űfajokban is az olyan főleg negatív jelenségeket ragadják meg, amelyek egyform án 
m egm utatkoznak mind a szocialista, mind a kapitalista társadalom ban. Lehet, hogy e megjegy
zésre ném elyek felszisszennek, m ert arra gondolnak, hogy sokallom a b írálato t. Nem erről van 
szó! A n ap i sajtó és a folyóiratok m a m ár bőséges tényanyagot közölnek arról, ami rossz ebben a 
társadalom ban. Másról van  szó. A korszerűséget és az irodalom  becsületét sérti a tudom ányos 
igénynek ez a háttérbe szorulása vagy éppen ignorálása.

V an  egy olyan fajta felfogás is, amely régebbi hagyományokból táplálkozik s amelyet egy 
ostoba nem zetkarakterológia igyekezett áltudom ányosan is megerősíteni, s ez az, hogy a m agyar 
em ber nem  szereti a filozófiát. Az ösztönösség je len  van irodalm unkban, s am i még feltűnőbb, 
fiatalabb íróink írásaiban és m agatartásában is megfigyelhető. Sőt jellemző, hogy még a polgári 
divatoknak hódolók is csak nagyon leegyszerűsített form ában s gyakran kizárólag irodalmi á t té 
telekben ismerik azokat a filozófiai tételeket, am elyeket m egpóbálnak illusztrálni. Külön iróniája 
a  sorsnak, hogy sokan épp akkor nem  érdeklődnek a filozófia és főleg a marxizmus irán t M agyar- 
országon, am ikor a nyugati világban egyre több értelmiségi igyekszik tudatos álláspontot k ia la
kítani, és am ikor sokan győződnek meg arról, hogy a  marxizmus korunk adekvát filozófiája.

Ném elyek nagy port vernek fel akörül, hogy m ilyen sikereket érnek el a kapitalista országok
ban egyes itthon vitatott alkotások, s ezzel kapcsolatban állítják, lám, az a  korszerű m agyar 
irodalom , amelynek ott is tapsolnak. A kapitalista könyvkiadás -  néhány tiszteletre méltó kivé
teltől eltekintve -  vagy azt választja ki a m agyar irodalom ból, ami közvetlen politikai szenzációt 
jelen thet, vagy azt, ami azt bizonyítja, hogy a szocialista társadalom  sem „a  világok legjobbika” , 
ahogy V oltaire Leibnitzot gúnyolva mondotta. M ellesleg említem, hogy a politikai diszkrimi
náció és az irodalmi művek közvetlen politikai kihasználása ma sokkal inkább jellemzi a k ap i
talizm ust, m in t a szocialista társadalm at. Azok, akik hajdanában  olyan sokat átkozódtak, hogy a 
szocialista országokban m inden t „átpolitizálnak” , m a  a kapitalizmus érdekeit akár csak á tté te 
lesen is szolgáló „átpolitizálást” a legszemérmetlenebbül mívelik. De vannak nemcsak ilyen 
ügyeskedők, hanem tekintélyes írók és kritikusok is, akik valamiféle irodalm i egyetemességet 
keresve, a közös vonásoknak örülnek. Mindez azonban egyáltalán nem kritérium a a korszerűség
nek. A m agam  részéről azokkal a nyugati írókkal és kritikusokkal értek egyet, akik azt kutatják, 
hogy a  szocialista irodalom  m iben tér el attól, am elyet a kapitalista országokban alkotnak. 
Sartre a regényről szólva a korszerűséget, sőt az egyetlen igazi mai tém át a szocialista forradalom  
„nagy kalandjában” látja. Ebben, azt hiszem, igaza van. Érdekes megfigyelése a szocialista 
em berről is, aki ennek a regénynek a szereplője. „O lyan  emberről van szó -  m ondja - ,  aki ebben 
a korban élt, akit ez a kor terem tett, s aki bár m egtagadja előbbi önm agát, közben hű m arad  
alapvető koncepciójához, m egtagadott, de csak bizonyos mértékig, s ha meg is tagad, saját m agát 
mégis elismeri, s azt, am inek él és am iért élt.” 14

M indezek a belső ideológiai problémák nem jellem zik irodalm unk egészét. A szocialista tá rsa
dalmi valóság és szellemi légkör h a t az irodalom ra, a  nem  marxista világnézetű írókra is. A fő 
tendencia nálunk -  éppen a társadalm i fejlődés következtében -  az új, szocialista irodalom kiala
kulásának folyam ata.15 Tegyük hozzá, hogy ezen a  téren nem  kis sikereket m utathatunk  fel, 
amelyekre ta lán  sokszor kevésbé figyelünk fel, m int a szocializmustól ilyen vagy olyan módon el
térő jelenségekre. S ezt nemcsak a kulturális politikára vagy a kritikára m ondhatom  el, hanem  
a közvéleményre is.

A m ár em lített általánosabb ideológiai okok m iatt a közvélemény vagy még mindig a régi 
dogm atikus norm ák hatása a la tt áll, vagy esetleg egy még régebbi kispolgári ízlésvilágot konzer
vál akár hazai, akár külföldi forrásokból táplálkozik is az, vagy pedig egy bizonyos fajta sznobiz
mus bűvkörébe került, am ely a polgári modernség a lap ján  értelmezi a korszerűséget. I t t  a kor
szerűség egyfajta divatot je len t, amely nem lehet közömbös irodalm unk fejlődése szempontjából 
sem.

E d iv a t  k ia la k ítá sá b a n  s z e re p e  v a n , s nem csak  a  k ö zö n ség n é l, a  p ro v in c ia liz m u sn a k  is, a m e ly  
m a n e m  e lső so rb an  n e m z e ti e lz á rk ó zás  fo rm á já b a n  je le n tk e z ik , h a n e m  a  p o lg á r i N y u g a t u tá n 

i t  Irodalm i Szemle, 1964. jan .
15 Irodalm unk elmúlt húsz évi fejlődéséről: T óth Dezső: G ondolatok két évtized magyar irodalm áról, 

Társadalm i Szemle, 1965. május.
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zásában. Az elm últ századokban az elm aradt M agyarországon teljesen helyes volt nagyjainknak 
az a törekvése, hogy tanuljanak a fejlettebb nyugati országoktól. A világ azonban azóta meg
változott: a szocialista forradalom  győzelme a Szovjetunióban és tőlünk keletre eső más orszá
gokban arra  figyelmeztet, hogy a társadalmi haladás ú tja it elsősorban itt kell keresnünk, b ár ma 
is helytelen lenne elzárkózni a Nyugaton született polgári értékek elől, arról nem is beszélve, hogy 
o tt is létrejönnek szocialista alkotások.

M indjárt hozzá kell tennem , hogy korszerűtlennek tartom  a kispolgári ízlésvilág konzerválását 
is, s ha erről részletesebben nem  beszélek, az azért van, m ert most ez nem feladatom.

A korszerűség kérdésének felvetése tehát nemcsak az irodalom ban és művészetben vagy a 
kritikában indokolt, hanem  a népművelésben és á ltalában  a kultúra terjesztésében és befoga
dásában is.

A kultúra terjesztése szem pontjából természetesen differenciálni kell, mert más a tájékozódás 
igénye, s m egint más az, hogy m it tartunk magunkénak és m it tám ogatunk. Tájékozódni m inden 
értékről érdemes, a tám ogatás viszont választást követel. A választáshoz tudatosság szükséges. 
Az olvasóra éppúgy áll, m int a kritikusra az, am it Gyulai Pál a maga világnézete alap ján  
ugyan, de helyesen fogalmazott meg: „Nagyon fontos az a  körülmény, hogy a politikai és a 
társadalm i élet hullámzása m indig nagy hatással van a költészetre, s a kritikusnak határozott 
elveinek kell lennie ezekre nézve is . . . A kritikus nemcsak müformák felett ítél, hanem  az 
erkölcs, társadalom  és állam élet legfontosabb elvei felett is, amennyiben mindez a költészet 
némely ágaival a legszorosabb kapcsolatban van.” 16 így  tesz az olvasó is.

A kérdés most m ár az, hogy melyik az a korszerű esztétikai mérce, amelynek a lap ján  a 
kritikus, de az olvasó is véleményt mondhat? Az utóbbi időkben e tekintetben is zavarok m u ta t
koznak. Sokan régi polgári esztétikai elképzeléseket újítanak fel, s legtöbbnyire az impresszionista 
kritika álláspontjára helyezkednek. Ez olyan fajta relativizm usra vezet, amely végül is azt 
hirdeti, hogy lehetetlen -  legalábbis a kortársaknak lehetetlen -  megállapítani valamely alkotás 
értékét s általában a művészi fejlődés irányát.

így ju tu n k  el a szocialista realizmus kérdéséhez. A m arxista esztétika szerint a szocialista 
realista művészet a szocialista fejlődési szakaszra jellemző, tehát korszerű művészi m egnyilvá
nulás. Ez azt is jelenti, hogy a szocialista építéssel együtt változik és fejlődik a szocialista realiz
mus, tehát nem  lehet valamiféle statikus esztétikai felfogás az sem, amelynek alapján  a  m űvé
szeteket megítélhetjük. A szocializmus építésének vannak azonban állandó jellegzetességei, 
amelyek megkülönböztetik a  kapitalizmustól, de m egkülönböztetik a fejlettebb társadalm i 
formációtól, a kommunizmustól is. Ennek megfelelően a szocialista realizmusnak is vannak 
bizonyos állandó jellegű meghatározó jegyei és változó m ozzanatai.

Némelyek főleg a dogmatizmus praxisa alapján azt állítják, hogy a politika kényszerítette rá  
az írókat és művészeket a rra , hogy a szocialista realizmust elfogadják. Ez a felfogás a művészetek 
történetének és a művészeti folyamatoknak teljes félreismerésén alapul. Művek nélkül irodalm i 
és művészeti irányzatok nem  jöhetnek létre, de ezek a művek és a rájuk épülő elméletek a  törté
nelmi fejlődés eredményei. M ás kérdés az, hogy a kezdeti alkotások milyen értékűek. Egy-egy 
irányzat vagy akár korstílus bölcsőjénél a m últban sem álltak remekművek. A francia klasszi
cizmus elméletét 1630-tól 1660-ig, harminc év a la tt dolgozták ki Ronsard, Du Bellay, M alherbe 
művei és az olasz teoretikusok közvetítésével megismert Arisztotelész alapján, még a nagy 
klasszikusok megjelenése előtt. Philippe Van Tieghem  írja a francia irodalmi doktrínák kialaku
lásának történetéről szóló könyvében: „А  X V II. századi Franciaország erkölcsi, társadalm i és 
politikai egysége m egkívánta megfelelőjét a művészet területén is. Szükségét érezték egy szilárd, 
minden m űfajra és tem peram entum ra érvényes doktrínának, valamilyen művészeti katoliciz
musnak.” 17 M ost ne vitatkozzunk az idealista megfogalmazással, a szerző végső fokon ugyanis 
helyesen látja, hogy milyen társadalm i erők m unkálták a klasszicizmus elméletének kidolgozását, 
amely azu tán  nem kis m értékben befolyásolta a francia irodalom  fejlődését több m int száz évig.

A szocialista realista irodalom  és művészet lényegesen nagyobb értékekre s tudom ányos 
elméletre tám aszkodhat, még ha mindkét vonatkozásban további fejlődést igénylünk is. Ezt az 
érvet az sem rontja le, hogy a szocialista realizmus dogmatikus alkalmazása sematikus m unkákat

16 Gyulai Pál: K ritikai dolgozatok, Budapest, 1908. 382. old.
17 Histoire des doctrines littéraries en France, Paris, 1957. 29. old.
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és ízlést is szült. Némely polgári írók gúnyolódnak azon, hogy a szocialista realista művészet 
lényegében csak propaganda.18 De vajon nem  százszor inkább tételeket illusztrál ma a polgári 
irodalom , m in t a szocialista?

L ehet, hogy éppen a történelm i analógia felveti egyesekben a kérdést, de hiszen Corneille, 
R acine, M olière, hogy olyan „szabálytalanokról” , m int L a Fontaine ne is beszéljünk, állandóan 
küzdöttek klasszikus kötöttségek ellen. Ez igaz, de a  klasszicizmus alapvető kritérium ait m agukra 
nézve m égis kötelezőknek ism erték el. Egyébként a  klasszicizmus sem volt valamiféle statikus 
felfogás, hoszen a X V II. és X V III. század során sokat változott a társadalm i és művészeti 
fejlődés következtében. M eg kell jegyezni, hogy az átlag  és a zsenialitás közt különbség van, 
a nagyobb tehetség alakítólag h a t az elméletre is. E zt a  szocialista realista irodalom  és művészet 
fejlődésénél is tekintetbe kell venni, s ezért van szükség igazán tudományos kritikára, amely az 
új m üvek elemzése alap ján  gazdagítja a szocialista realizmus elméletét és ösztönzi a művészet 
fejlődést.

A K ultu rá lis Elméleti Munkaközösség a szocialista realizmusról szóló v ita ira tában19 igye
kezett megfogalmazni a szocialista realizmus néhány  általános tételét, am ely persze ilyen össze
foglalásban elvontnak h a t, és amely különösen képzőművészeti és zenei vonatkozásban kiegé
szítésre, de m inden tekintetben konkretizálásra szorul. Ezek az alapelvek a  következők: a tudo
mányos világnézeten alapuló tudatosság, amely segíti a  társadalmi fejlődés összefüggéseinek 
felismerését -  ezen belül a pártosság, melynek elemi követelménye a két világrendszer harcában 
a szocializmus választása —; a művészet aktív, hum anista szerepének a vállalása, tehát a lehető 
legszélesebb tömegekre való hatn i akarás a közösség és az egyén haladásának elősegítése érdeké
ben. E feltételek nem  egyszerűen ideológiaiak, m ert esztétikai következményeik vannak. Ezek 
indítják az írót arra, hogy a valóságot a m aga legjellemzőbb összefüggéseiben, társadalm i
történeti konkrétságában, változásában és fejlődésében em berközpontúan ábrázolja, s olyan 
külső form át válasszon, am ely a nem  vulgárisán értelm ezett közérthetőségnek megfelel.

A szocialista realizmusnak ez a felfogása önm agában nem  lehet dogmatikus, m ert a  társa
dalom fejlődésére épít, csak akkor lesz azzá, ha a politika, a kritika vagy a művészet helytelenül 
alkalm azza, és nem  tudja észrevenni az új társadalm i vagy művészeti jelenségeket. Ez természe
tesen előfordulhat, m ert az értelmezések skálája széles és az új a szocialista társadalom ban sem 
győz h arc  nélkül. E győzelem feltételei azonban adva vannak.

Az em líte tt esztétikai norm ák m ár csak azért sem akadályozhatják -  helyes alkalm azásuk 
esetén -  az irodalom  fejlődését, m ert a kísérletezés s a különböző sílusirányzatok versenyének 
lehetőségét biztosítjuk. A X IX . századi kritikai realizm ushoz kapcsolódó szocialista realizmuson 
belüli stílusirányzat kizárólagossága megszűnt, s nagy népszerűségnek örvendenek nálunk Brecht, 
Aragon vagy N eruda alkotásai, amelyek a  X X . századi izmusok egyes elemeit is m agukba 
olvasztották. Arról nem  is beszélek, hogy a fiatal szocialista írók a mai szocialista, de a polgári 
irodalom  m inden eredm ényét is felhasználják, am elyek alkotásaikat gazdagíthatják. Ebben a 
tekintetben szűkkeblűségről egyáltalán nem lehet beszélni, inkább az a problém a, hogy a 
kritika n em  elemzi megfelelően az új jelenségeket, s nem  von le elméleti következtetéseket, 
amelyek a  szocialista realizm us mai irányzatait m egvilágítanák, s ki is rekesztenének abbó l 
olyan elem eket, amelyek nem  oda valók.

A stílusirányzatokkal kapcsolatban szeretnék m egem líteni egy elméleti kérdést. A K ulturális 
Elméleti M unkaközösség v ita ira ta  felsorolja a szocialista realizmus körüli vitákban kialakult 
álláspontokat. A m agam  részéről a szocialista realizmus művészi módszerkénü felfogása m ellett 
török lándzsát. A vitairat főleg a szovjet irodalom tudom ány egyes képviselőinek tanu lm ányai 
alapján ad ja  elő ennek a felfogásnak előnyeit és gyengeségeit. Nem akarom  vizsgálni a realizm us, 
m int m űvészi módszer felfogásának alkalmazását a  m últra  vonatkozólag, m ert itt ez nem  lehet 
feladatom .20 A  szocialista realizm usról beszélek, am elynek megvan a pontos társadalm i-történeti

18 Legutóbb Alberto M oravia közölt egy teljesen ham is adatokból és indulatokból összetett cikket When 
art becomes propaganda címen, Saturday Review, 1965. áp r. 17.

19 M egjelent a  Társadalmi Szemle 1965. februári szám ában.
20 A realizm us-vitáról: Realizm us és modernizmus. Szovjet irodalomtudósok vál. tanulm ányai. Szerk. 

Héra Z oltán , Budapest, 1959.
A szovjet realizmus-vita tanulságai. Az M TA Irodalom történeti Intézetében 1958. dec. 17-én ta rto tt v ita  

jegyzőkönyvi kivonata, Budapest, 1959.
Azóta is tanulm ányok a K ritikában, Világirodalmi Figyelőben és másutt.
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kötöttsége. A filozófusok azt mondják, hogy a módszer „legáltalánosabb értelem ben valam ely 
cél elérésének m ódja, m eghatározott módon rendezett tevékenység” . Hozzáteszik: „Sajátosan 
filozófiai értelem ben a módszer a megismerés eszköze, vagyis a tanulm ányozott tárgy  gondolati 
reprodukálására szolgál.” 21 Ez utóbbi leszűkített m eghatározás csak részben felel m eg az eszté
tikának, hiszen az író és művész nemcsak megismer, és nemcsak visszatükröz, hanem  alkot és 
hatni is akar. Ezért beszélünk művészi módszerről. Némelyek magatartásról szólnak, am it 
azonban szubjektivebbnek érzek, m int a művészi módszer kifejezést.

Az előbb beszéltem a klasszicizmusról. Ezzel kapcsolatban eszembe ju t Rónay G yörgy érdekes 
megfigyelése: „ . . . virágkorában sem a francia klasszicizmus, sem a goethei ném et klasszika 
nem pusztán »stílus«, hanem  legalább annyira m orál és m agatartás is, melyből a  stílus fakad, 
s a klasszicizmus szétesése, kiüresedése, formálissá merevedése éppen akkor következik be, 
amikor pusztán stílussá, puszta esztétikává lesz, elvesztve emberformáló erkölcsi ta rta lm át 
és erejét.” 22 Lehetne ezzel a megállapítással részleteiben vitatkozni, de alapjában véve igaz. 
A klasszicizmus említésével nem  akarok párhuzam ot vonni közte és a szocialista realizmus 
között, pusztán az t akarom  bizonyítani — hogy esztétikai fogalm akat nem lehet kizárólag stílus 
szempontjából vizsgálni, s vannak olyan átfogó kategóriák, amelyek nagyon is sokféle stílust 
tesznek lehetővé. R acine-t és Corneille-t — hogy csak kortársaknál m aradjak -  sok m inden  össze
köti, de mennyi m inden választja el! A szocialista realizmus művészi módszerkénti felfogása 
további kifejtést igényel, de egy hatalm as előnye m ár most nyilvánvaló: tág teret ny it a kísér
letezésre s a különböző stíluselemek befogadására.

A szocialista realizmus ilyen felfogása a széles ú t lehetőségét biztosítja irodalm unk és művé
szetünk fejlődése szám ára, tehát a sok árnyalatú, színes, gazdag alkotó tevékenység kibontakoz
tatását.

Előadásomban az irodalom kérdéseiről szóltam, éspedig szándékosan. Az irodalom  ugyanis 
közvetlenebbül kapcsolódik a többi tudatform ához, s ideológiai mondanivalója direktebb, m int 
más művészeti ágaké. Oka ennek az is, hogy más művészeti ágakban az elméleti következteté
seket nem m indig vonták le, s nem dolgozták ki a specifikus vonásokat sem, amelyek m egkülön
böztetik azokat az irodalomtól. Meggyőződésem azonban, hogy e területeken is az ideológiai 
és nem a formai kérdések az elsőrendűek, itt is ezeken múlik a korszerűség.

A vita a szocialista realizmusról nem  szűk szakmai körök dolga, bár most kétségtelenül 
elsősorban az elméleti, történeti és kritikai m unka m egjavítását célozza. Az irodalom nak és a 
művészeteknek a szocialista társadalom ban más funkciójuk van, m int a kapitalistában. N álunk 
komolyan vesszük ezt az alkotó tevékenységet, m ert tudjuk, hogy embert és társadalm at nevel. 
E meggyőződéstől fűtve, a szocialista társadalom  nem  elégszik meg az alkotói feltételek biztosí
tásával, hanem  arra  is törekszik, hogy a kultúra befogadásának legkedvezőbb körülm ényeit 
teremtse meg. Ebben a tekintetben m ár eddig is p ára tlan  eredményeket értünk el: a  kultúra 
hatóköre kiszélesedett, s hallatlanul m egnőtt az igazi értékeket ismerők tábora. A m űvészet nem 
egy szűk elithez, hanem  a tömegekhez szól. Most valósulhat meg igazán József A ttila elképzelése 
a költő és a tömegek viszonyáról: „A  költő alkot és ez nem  je len t kevesebbet, m inthogy alakítja 
a világot, az em beri világot, az emberséget azoknak a segítségével, akik a társadalm i munka- 
megosztás révén mással lévén elfoglalva, úgy osztoznak a költő tevékenységében, hogy művét 
szeretettel veszik magukhoz. M ert a m ű nem  annyira a  művész, mint inkább azok által él, 
akik szeretik a művészetet s azért szeretik, m ert keresik az emberséget.” 23 A vita  a szocialista 
realizmusról és a korszerűségről érinti tehát az irodalom  és művészetek fejlődését s ezzel együtt 
egész népünk művelését is. M indezért kell és érdemes vitázni.

21 Filozófiai Kislexikon; szerk. M. Rozental és P. Jugyin, Budapest, 1964. 461. old.
22 A klasszicizmus. A bev. tanulm ányt írta, a  szövegeket válogatta és fordította Rónay György, Budapest, 

1963. 88. old.
23 Összes M űvei, III. köt. 194. old.

2 * 19



S O M L Y Ó  G Y Ö R G Y

M iniatűrök huszadik századi költőkről

Az alább olvasható miniatűr esszék Somlyó György közeljövőben megjelenő 
müfordításkötetének, a Szélrózsának kísérő szövegéből valók. Úgy véljük, ezek 
a villanófénnyel megmutatott — jórészt alig ismert és ismeretlen — arcok érdekesek 
lehetnek olvasóink számára is. S  nem kevésbé maga a műfaj, amelyről így vall 
a szerző:

„Ügy véltem, hogy itt, a legutóbbi kor költészetéről lévén szó, jelentős részben 
olyan költőkről, akik még a lexikonokban sem szerepelnek, nem fáraszthatom 
az olvasót azzal, hogy minden esetben maga nézzen utána, esetleg igen körül
ményes módokon, annak, amire szerzőjükről az egyes versek kíváncsivá teszik. 
Ha viszont már az olvasó iránti előzékenységben elmentem idáig — magamtól 
se tagadhattam meg azt az örömet (és erőfeszítést), hogy a puszta adatokon 
túlmenően meg ne próbáljam, ha futtában is, egy-egy jellegzetes vonással meg
rajzolni az egyes költők portréját. így alakult ki ez a talán szokatlan műfaj, 
már nem jegyzet s még nem esszé, mely leginkább az egyetlen vonallal odavetett 
arcképekhez hasonlítható. Ha a rajzolónak csak keze egyetlen lendülete áll 
rendelkezésére s irónját jóformán fe l sem lehet emelnie a papírról, munkájának 
sikere a tudás és rátermettség mellett minden alkalommal a szerencsén is 
múlik. S a szerencse — ez a természete — nem mindig áll amellé, aki hozzá 
folyamodik.

E jegyzetek megírásához, mint sajátomból, szabadon merítettem minden 
eddigi idevágó írásomból, rövid cikkekből és nagyobb tanulmányokból egyaránt.

Mint ahogy — másrészt — ezeket is tovább alakítható anyagnak, vázlatnak 
és előtanulmánynak tekintem egy megírandó könyvhöz — a modern költészet 
problémáiról —, amelyre régóta készülök.”

K O N SZ T A N T IN O SZ  K A V A FISZ

1863-1933. -  Az újgörög költészet legnagyobb alakja sem publikált életében egyetlen könyvet 
sem. D e m ár más okokból és más helyzetben, m in t R im baud  vagy Hopkins. A nagy költőknek 
abból a  ritk a  fajtájából való, akik életformájukban m indvégig megm aradnak előkelő „m űked
velőknek” . H a  R im baud a kalandos gyarmati kereskedelem ért hagyta ott E urópát, a költészetet 
s -  szándéka szerint -  az egész civilizált világot, Kavafisz m ár egy m eggazdagodott levantei 
kereskedőcsalád örököse. Angliai tanulóéveit leszám ítva egész életét Alexandria egy kis u tcájá
ban  tö ltö tte . Életformája az előkelő elzárkózásé, am elyet a jólét, a tudós elmélyedés és a rend
hagyó szenvedély kerített el az élettől. De bárm ennyire nem  vett részt kora irodalm i és politikai 
életében, költészete -  ha szándéktalanul is -  hű tükre korának és nemzetének. Népe kettős hagyo
m ányát, az antikot és a b izáncit, különös szintézisbe hozva -  hasonlóan a következő nemzedék 
nagy alakjához, Szikelianoszhoz -  a hosszú idegen hódoltság alól felszabadult, önállósuló 
Görögország szellemi épületének alapköveit rak ta  le. összes verse -  am elyet életében egyes 
bibliofil lapokra nyom tatva csupán barátai között terjesztett -  az 1935-ös első kiadásban alig 
tesz ki másfélszáz oldalt. D e e rendkívül kis terjedelm ű és rendkívül tömör életm ű az újgörög 
költészet alapvető kincse, s az egész modern költészet egyik remeklése. Csaknem m inden európai 
nyelvre lefordították.

M agyaru l eddig csak egy-két verse jelent meg.

S A IN T -JO H N  PERSE

1887-. -  Valódi nevén Aléxis Léger-Léger; a francia Antillákon született, a szó szoros értelm é
ben véve az egész világot beutazta , K ínát, T ibete t és M ongóliát éppúgy, m int az Egyesült 
Á llam okat, ahová 1940-ben, m int a francia külügyminisztérium főtitkára, em igrált a ném et 
megszállás elől, s ahol azó ta  is él. Egészen addig mindössze három vékony kötetnyi -  jobb  
híján szólva -  verset publikált, amelyek, bár megjelenésük pillanatában kellő feltűnést keltettek,
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m iután nem követte őket folytatás, lassanként kikerültek az irodalm i köztudatból. Második 
nagy korszaka az emigrációban formálódott. Sorra következtek a nagy könyvek: Száműzetés 
(1942), Esők (1945), Havak (1945), Szelek (1946), Bóják (1957), s végül, a Nobel-díj elnyerésé
nek évében, 1960-ban a Krónika. K öltői pályát alig ism erünk egyedülállóbbat Saint-John 
Tersénél; m int ahogy költői művet is alig. Első nagyszerű indulása u tán  húsz évre felhagy a 
költészettel, a diplomáciai és külügyi tevékenységgel érzett összeegyeztethetetlensége m iatt, 
s fő müveit a hosszú kihagyás u tán , hatvanéves kora körül alkotja. S ugyanakkor egész műve 
egyetlen nagy, oszthatatlan tömb, m intha nem is egy életen keresztül, hanem egyetlen p illanat
ban készült volna. Nem látni benne a készülődés, útkeresés, próbálkozás legcsekélyebbjeiét sem, 
egyetlen kerülőút, kitérő, folytatás nélküli kezdeményezés, visszafordulás nem  bontja meg 
roppant egységét. M intha úgy te tt volna meg egy teljességgel já ra tlan  u tat, hogy előre, pontról 
pontra kicövekelte volna. M indig ugyanazt az egyetlen versform át -  a ,,verset” -nek neve
zett, majdnem  prózai folyamatossággal ömlő, bár belsejében pontos ütemekre tagozódó 
szabadverset -  használja, ugyanazt az egyetlen „tém át” roham ozza, ugyanazt az egyetlen 
költeményt énekli. A maga m ódján ez is egy „végeérhetetlen ének” , m int az Éluard-é. A m odern 
költészet nagy kísértésének, a tém a „kiküszöbölésének” ta lán  legnagyobb szabású m ódját 
valósítja meg: költeményeinek nincs tém ája, m ert mindig m aga az egész emberi létezés a 
tém ájuk, teljes biológiai és történeti kiterjedésében és m indennel együtt, ami az emberi létezés
hez tartozik, vagyis a természettel. T alán  egyetlen költő sem foglalt soraiba ekkora m últat és 
ekkora teret, az érzékelhető dolgoknak és az emberi értelem  képzeteinek ekkora tárházát. 
S m indezt egy hallatlanul komplex lírai enciklopédiába rendezve, amelyben mindennek megvan 
a maga helye és ideje, titka és értelm e. S mindig a m agyarázat retorikája nélkül. „Sosem 
magyaráz -  írja róla nagyszerű tanulm ányában Roger Caillois - ,  m indig felidéz és m agasztal.” 
Első kötetének címe Dicséretek -  s ezzel fel is m utatta  előttünk „mestersége címerét” ; m integy 
Rilke válaszát téve magáévá a költő feladatáról: „Ó , mondd meg, költő, m it teszel? -  Dicsérek.”  
Ez az egyetemes, kozmikus dicséret pedig az embernek szól, m inden m unkájának, amellyel 
a természetből kiemelkedett, amellyel történelm et alkotott m agának. Korunknak azt a nagy 
költőjét tisztelhetjük Saint-John Perse-ben, aki a civilizáció oldalára állt a természet zű r
zavarával szemben, az em ber m últja és jövője mellé az em bertelen erőkkel való szakadatlan 
viaskodásában.

Kevés költőnek ju to tt fényesebb fordítói gárda: angolra Eliot, ném etre Hofmanstahl, olaszra 
U ngaretti, spanyolra -  többek között -  a kolumbiai Yorge Z alam ea fordította m ár első m űveit. 
M agyarul most van készülőben költészetének régen esedékes bem utatása.

JO R G E  G U IL L É N

1893-. -  A mai spanyol líra egyik legtökéletesebb művelője s a spanyol költészet legnagyobb 
hatású nemzeti propagátora. V égigtanította hazája, Európa és Amerika megannyi egyetemét. 
A költőnek s a költészet tudósának azt a kivételes egységét valósítja meg, mely napjainkban 
leginkább a spanyolok sajátja: s am elyet a franciák közt V aléry testesített meg. Guillénnek a 
költészetében is Valéry a legközelebbi rokona, akit nagyszerűen fordított is; nagy tévedés lenne 
azonban egyenlőségi jelet tenni a két költő közé. Igaz, a racionálisnak és mágikusnak, a hom á
lyosnak és a ragyogónak hasonló egysége valósul meg kettejük költészetében, s közös bennük a 
hagyományos költői formák olyanfajta megújítása, mely látszatra azonos alakzatokban a nyelv
nek még szokatlanabb használatát valósítja meg, m int azok, akik a szabadverssel szemben 
látható m ódon is széttörik az öröklött formákat. Guillén vagy V aléry végsőkig „m egtisztított”  
költői kifejezésmódjában szinte semmi sem m arad a régi költészet vallomásos jellegéből: a 
nyelv -  legalábbis a költő szándéka szerint -  önállósul, önm agáról vall, többé nem  arról, aki 
használja. Egyik megvalósulási form ája ez a modern költészet objektivációra való törekvésének, 
az egyéniség helyett az egyetemes keresésének. E szándékolt és látszólag el is ért tökéletességnek
-  Guillénnél ugyanúgy, m int Valérynél -  annál kirívóbb az a paradox tökéletlensége, hogy 
végső soron mégsem sikerül, m ert nem  sikerülhet „merész” célkitűzése, hogy m inden „idegen”  
anyagtól megszabaduljon; szükségképpen bele-beleesik az élethez való közeledés „vétkébe”
-  igazán közel azonban mégsem ju t  az élethez. Az utóbbi időben Guillén m intha érezné is ezt
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az ellentmondás f. Legutolsó két kötetében, mely addigi egyetlen, folyton bővülő, az 1928-as, 
36-os és 45-ös kiadás u tán  1950-ben végleges alakját felvevő könyve, a Cántico u tán  jelent meg, 
a M aremagnum-Ъап (1957) és Viviendo y  otros poemas-ban (1958) még Franco-ellenes politikai 
állásfoglalása is hangot kap. Ez utóbbi egyébként kezdettől fogva nyilvánvaló és töretlen volt; 
a világnézeténél és a lkatánál fogva egyaránt kevéssé forradalm ár költő első pillanattól azonosí
to tta  m agát a spanyol köztársasággal s annak bukása u tán  az emigrációval. Szép példája 
állásfoglalásának nagyszerű esszéje is, am ely Lorca első Spanyolországban megjelent össz
k iadását kíséri.

M agyaru l csak a Hispánia, Hispánia . .  . cím en megjelent antológiában olvasható néhány verse. 

V L A D IM ÍR  HOLAN

1905-, -  A modern cseh költészetnek ta lán  legösszetettebb alakja. Pályája három  korszaká
b an  egymás után  végigéli korunk költészetének három  fő lehetőségét: fellépése idején, a húszas
harm incas években a laboratórium i kísérletek, a „tiszta költészet” halálközeli sugallatai kísértik, 
a metafizikus absztrakciók, A halál diadala (1930), A z ív (1934) és más köteteiben; a spanyol 
po lgárháború , majd Csehszlovákia ném et megszállása és a fasiszta háború  élménye m egindítja 
verseinek merev szikla-alakjaiban az európai katasztrófa vulkanikusságát. E  korszakban, mely 
a felszabadulás után még egy ideig folytatódik és kiteljesül, a politikai tu d a t nagyerejű költője 
lesz, olyan könyvekben, m in t az 1938 szeptembere vagy Vízkereszti ének (1947), mely a fasiszta 
h áb o rú  első áldozatainak, Abesszíniának, Spanyolországnak és K ínának  drám áját idézi fel, 
a Hála a Szovjetuniónak (1945) és a  Rekviem (1945). Legújabb s legjelentősebb periódusát magány
ban , a  személyi kultusz éveinek elnyom atásában, a nyílt szótól megfosztva készítette elő 
és kísérletezte ki, s ebben a  személytelen drám aiságnak azt a rövid, töm ör, tragikus és reális 
v á ltoza tá t műveli, am elyet az utolsó évtizedekben K elet és N yugat költészete egyformán meg
te rm ett, s amely egyformán rokonára ism erhet Guillevicben vagy Follainben, Vosko Pópában 
vagy M artinovban. Az u tóbb i évek során költészete egyre nagyobb hatású  a fiatalok körében s 
egyre ism ertebb hazáján kívül is, elsősorban olasz fordítások révén.

1964-ben jelent meg ta lán  eddigi főműve, a Hamlet éjszakája c. hosszabb költemény. 1965-ben 
Á llam i díjjal tüntették ki, s az egyik cseh kiadó megkezdte számbelileg is hatalm as életművének 
teljes kiadását.

M agyaru l ismeretlen.

W Y ST E N  H U G H  A U D EN

1907-. -  A harmincas években feltűnt angol költői nemzedék legnagyobb tehetsége és elismert 
vezetője. Stephen Spender A költészet 1939 óta cím ű könyvében külön fejezetet szentel neki, 
m iközben saját m agának Day-Lewisszel és M acNeice-szel közösen szán egy fejezetet -  és hódo
la tta l adózik ,,Auden á tü tő  erejű intelligenciájának és személyiségének” . T alán  nem  illetlen 
e hódo la to t túlságosan is pontosan fogalm azottnak érezni, s nem véletlenül nélkülözi benne az 
intelligencia és a személyiség m ellett a „költő” említését. Auden hatalm as költői, drám aírói 
és kritikai tevékenysége valóban egy rendkívüli intellektust és rendkívüli személyiséget fed fel, 
anélkül, hogy azt egy valóban elementáris költői világba emelné. V annak a  költészetnek olyan 
p u ritán  és igényes kedvelői, akik előtt a tú l nagy m éretű és sokrétű életm ű m ár egymagában is 
diszkreditáló e mű legbenső „költői” értékére nézve. Nem  kell ezek közé tartoznunk ahhoz, 
hogy A uden mindig érdekes, hallatlan  változatosságú, olykor valóban „fagyos és faarcú akroba
tikával” brillírozó, a szó szoros értelm ében véve m indenre képes művésziességében hasztalan 
keressük az igazi költői nagyságot, bár igaz, hogy Eliot és Dylan Thom as között nincs nála 
nagyobb hatású angol költő. N yughatatlan és kereső, önm aga bőréből ú jra  meg újra kibúvó 
szellem. És ritka vezéri képességekkel rendelkezik. Sokat utazott, és m inden ú tja  egyben szer
vezett mozgalom  és egy m ű  előre kiválasztott tárgya volt. Első nagyobb ú tjára , Izlandba, 
M acN eice-t vitte magával, hogy együtt írják meg az Izlandi leveleket; kínai ú tjá ra  Isherwoodot 
szemelte ki társául s az Utazás egy háborúba társszerzőjéül; Spanyolországba Spenderrel és Day-
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Lewis-szal együtt m ent, hogy -  m int egy kórházkocsi vezetője -  részt vegyen a polgárháborúban 
a köztársaságiak oldalán. Ez s az ezt követő időszak bizonyára a  legjelentősebb A uden és társai 
költészetében; valójában művüknek ez a része helyezte őket az európai költészet élvonalába. 
„Dicséretükre válik -  írta Spender - ,  hogy a spanyol polgárháború  idején a fasiszta zsarnokság 
elleni igazságos demokratikus háború  angol költészetét írták .” A uden Spanyolország cím ű verse 
s a Háborús időkben című nagy szonett-ciklusa e kor jelentős m űvei. M int közvetlen a háború 
után írt „karácsonyi kórusa” , a Jelenleg s a Szorongás kora című kötete is. Auden azok közé tartozik, 
akik mélyen bele tudják élni m agukat más költők művébe, ezeknek olykor rendkívül finom 
kom m entátora sorozatos esszéköteteiben; még inkább néhány nekik szentelt versében, melyek 
— mint Rim baud-szonettje -  művészetét a legmagasabb fokon képviselik.

összes versei először 1950-ben jelentek meg.
M agyarul csak szórványosan olvasható.

CESARE PAVESE

1908-1950. -  E jegyzetek írója, túl a félszázadik villám portré írásán -  szakadatlanul az ismét
lések lidércével küzd, amelyek egyrészt a m aga képességének h a tá rán  ködlenek fel előtte, más
részt az anyag mélységeiből rémlenek fel. Nem, e században nem  volt költőnek lenni könnyű! 
Vagy egyszerűen: embernek lenni? A kettő ugyanaz. „Az élet mestersége” -  hogy halá la  u tán  
kiadott naplójának címét idézzük -  és az irodalomé egyarán t veszélyesnek és végzetesnek 
bizonyult Pavese szám ára is, aki a háborús éveknek s a felszabadulás első éveinek legfontosabb 
olasz írója. Vidéki úrigyerekként, baloldali szimpátiái m ia tt Mussolini 1935-ben kalábriai 
száműzetésre ítélte. Kiszabadulása u tán  a  háború alatt részt vett a fasizmus elleni illegális 
mozgalomban, a felszabadulás u tán  az olasz kommunisták sorában  küzdött a dem okráciáért. 
Irodalm i sikerei egyre nőttek, a háborús fiatalságot a m aga sűrű  közegében ábrázoló  remek 
kisregényei, a Szép nyár, Ház a dombon, s a Csak nők között novellái meghozták szám ára a dicső
séget, 1950-ben a Viareggio-dij form ájában is. S mindezekre az adatokra félelmesen érthetetlen
nek látszó feleletül, ugyanebben az évben egy torinói szállodában önkezével vetett véget életének. 
Fent említett regényeivel, nem  kevésbé a modern amerikai regény fordításával és m élyreható 
kritikai feldolgozásával oroszlánrésze van a mai olasz próza kialakításában, amelynek M oraviá- 
val, Pratolinivel, Calvinóval együtt legfontosabb alakjai közé tartozik. Két kötet verse -  A munka 
kimerít és a poszthumusz Jön a halál s szeme a te szemed lesz -  jelentős szakaszát képezi a  herm etiz- 
mussal szembeforduló új olasz lírának. Öngyilkossága -  m int m inden öngyilkosság -  m ég a sok 
m indenben reveláns poszthumusz napló önkéntelen vallomásai és a halála körül m egindult 
szóbeszédek ellenére is fájdalmasan felfoghatatlan. Amitől nem  kevésbé marad korunk irodalm á
nak megkerülhetetlen ténye.

M agyarul eddig két kisregénye s néhány verse jelent meg.

M IG U EL H E R N Á N D E Z

1910-1942. -  És Pavese után  m indjárt M iguel Hernández következik az idő közönyös rend
jében. Börtönben vagy az értelem és az idegek fallá tömörülő feszültségében? Éhen vagy szeretet- 
éhségben? Nem  mindegy-e? M indketten az em berért vívott küzdelem ben estek el -  szemben 
az embertelenséggel. M iguel H ernández, akinek arca olyan volt -  Pablo N eruda szerint - ,  
m int egy földből frissen kifordított burgonya, harminckét éves korában  halt meg, m in t József 
Attila. De sorsa talán  még az övénél is tragikusabb. Az orihuelai kecskepásztor m ég nála is 
mélyebbről szárm azott -  és nála is mélyebb nyomorúságban végezte életét. Pályája egyetlen 
évtizede a la tt a műveletlen falusi legényből a spanyol líra egyik legtudósabb hagyom ányának 
mesteri folytatója és egyben a spanyol forradalm i köztársaság énekese lett: Örökké tartó meny kő 
(1935) szerelmes szonettjeinek és A nép szele (1937) forradalmi dalainak  halhatatlanja. Góngora 
harm adik centenárium ának és a spanyol nép szabadságharcának küszöbén lépett az irodalom ba, 
költészete is a  spanyol líra kettős hagyom ányát egyesíti: az „arany  század” hermetikus-filozófikus 
barokkját, s a románcok nyíltan daloló népiességét. S m indkettőt a  forradalom szelében emelte 
legmagasabbra. El is érte a forradalm at letipró fasizmus bosszúja. Az alicantei börtönben halt 
meg -  az életerős ifjú  -  végelgyengülésben. Verse azonban csupa erő, feszültség és szépség -  
olyan organizmus, am elyet csak nagy idők eltelte kezdhet ki, m ég a börtönből feleségéhez és
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gyerm ekéhez írt meztelen sirám aiban is. „Kecskék arkangyala -  elesett kicsi pásztor -  gigászi köl
tője a n ép n ek ” : ez volt ő, ahogy bará tja  és felfedezője, N eruda idézi húsz év távlatából. De im m ár 
nemcsak b a rá ta i idézik. Amily keservesen émelyítő, hogy a gyilkosok megkísérelhetik kisajátítani 
áldozatuk m űvét - ,  oly vigasztaló is, hogy a gyilkosokat, íme, most is, m in t mindig, végül is 
térdre  kényszeríti a halott költő műve. Hernández verseit -  ha legélesebb forradalm i hangjától 
megfosztva is -  m ár a francóista Spanyolországban sem  lehet elhallgatni; 1952-ben M adridban 
k iad ták  válogatott verseit. 1964-ben válogatott verseinek új kiadása je len t meg, a baloldali 
José L u is  C ano bevezetőjével, összes verseinek csorbítatlan kiadása azonban  mindeddig csak 
L atin-A m erikában jelent meg, a legteljesebb 1960-ban.

M ag y aru l csak néhány verse ismert.

A IM É  C É SA IR E

1913- . -  M artinique szigetén született francia nyelvű néger költő. Az Antillák fia, ahogy 
később nevezi, „éhség, nyom or és elnyomás ez elm ondhatatlan  zsákutcájáé” ; s a francia kultúra 
neveltje; különös egybeolvasztója egy primitív, teljességgel emocionális nyelv elemi m ondattaná
nak D escartes és M allarmé bonyolult értelmi eleganciájával. K ritikusai hasztalanul vitáznak 
azon az eldönthetetlen kérdésen: a  francia vagy a néger irodalom részének tartsák-e. A rosszul 
feltett kérdés helyett a valóság felelete: Césaire an tilla i költő, s annak az átm eneti kornak a  
költője, m ikor a gyarmatok értelmisége m ár nem  a  gyarmatosítókhoz való teljes asszimilációban 
lá tta  a  szellemi felemelkedés egyetlen lehetőségét; de szellemileg e lm aradott, „a  történelem 
perem ére”  szorult gyarm ati népe felszabadulásához a  gyarmatosítók m inden  kultúráját elsajá
títo tta . A  helyzet mély konfliktust tartalm az -  m e ly  az ideológia, a politikai tevékenység, a 
költői kifejezés-keresés síkján egyaránt kikerülhetetlen - ,  de am elyet a történelem állított 
Césaire és egész nemzedéke elé. Césaire költői p á ly á já t a szürrealizmus ú tján  kezdte, s Breton 
1943-ban „ a  nagy fekete költőként” üdvözölte; de ham ar túlhaladt a szürrealizmuson, m int 
ahogy a  francia nyelvű néger költészet nagy öregje, Senghor mondta ró la: „ h a  nem is m ond le 
a m eghökkentés énekéről, tovább megy annál: kibékíti egymással az álm ot és a tettet, a költőt 
és a  po litikust” . Költészetében kezdettől fogva a néger népek felszabadításának eszközét lá tta  
-  néha misztikus, elvétve nacionalista kitérővel is. T őle  származik a m agyarra  lefordíthatatlan 
négritude kifejezés, mely a gyarm atosítás ellen küzdő m indenütt élő négerek hol forradalmi, hol 
enyhén misztikus, elvétve nacionalista színezetű szellemi egységét van h ivatva jelölni. Ennek a 
szellemi egységnek szervezeti képviselője a Párizsban működő „Présence Africaine” nevű 
m ozgalom  s a hasonló cím ű folyóirat, melynek C ésaire egyik alapítója és fő anim átora. Éveken 
keresztül Guadeloupe képviselője volt a francia parlam entben, ma fontos politikai funkciót tölt 
be az A ntillákon. Legfontosabb verseskötetei: A hazatérés naplója (1941); Csodálatos fegyverek 
(1946); Sarokvasak (1959). Az 1964-es velencei Biennálékhoz kapcsolódó színházi fesztiválon 
m u ta tták  be Kristóf király tragédiája című d rám áját, am ely a néger történelm i drám a legelső -  
s m in d já rt nagy költői értékű -  jelentkezésének tekinthető.

M ag y aru l egy-két antológiában szerepel.

O C T A V IO  PAZ

1914- , -  Dél-Amerika egyik legismertebb költője. 1963-ban, m ikor neki ítélték a Knokkei 
N em zetközi Költői Biennálé nagydíját, így vallo tt: „N em  hiszek, sosem hittem  az irodalm i 
d íjakban . A nnál szenvedélyesebben hiszek ab b an  a  közösségben, am it a  költészet terem t -  
s am i az én  szememben valam i m ást is jelent puszta  közlésnél.” Egy korábbi szövege szerint 
a költészetet olyan tevékenységnek tartja, amely „képes megváltoztatni a  világot és az em bert” . 
A szürrealizm usból tehát, am elynek második hu llám ába kapcsolódott pá lyája  kezdetén, nem 
csak az autom atikus írás révületét, nemcsak az asszociációk szabadságát szűrte ki -  bár azt is! - ,  
hanem  legértékesebb ta rta lm át, a költészet magas morális kötelezettségét is.

M exikóban  született spanyol-indián  keveredésből. K orán kezdett írn i, s annyi latin-amerikai 
p á lya tá rsának  nyomát követve, ugyanilyen korán diplomáciai szolgálatba lépett. A második
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Áprilisban volt a Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlése. Rusznyák István elnök megnyitóját tartja. A z elnök
ségben ülnek ( balról jobbra) : Szabó Imre, Manninger Dezső, Novobáczky Károly, Erdzy-Grúz Tibor, Ilku Pál, 

Rusznyák István, Hevesi Gyula, Ligeti Lajos, Jánossy Lajos, Erdei Ferenc, Kónya Albert

Rusznyák István átadja az idei Akadémia 
Nagydíjat Manninger Dezsőnek

Három irodalomtudósunkat választották akadé
mikussá: Sőtér Istvánt (középen) rendes taggá, 
Szabolcsi Miklóst és Klaniczay Tibort levelező 

taggá



Művelő déspolitikái 
Könyvhét megnyitójl 

Gyöi

A z ünnepi könyvhét megnyitójának nagy eseménye: a több 
mint két éve beteg Illés Béla megjelent a Liszt Ferenc téri 

sátornál és dedikálta müveit
Pablo Nerudát és feleségét Dobozy Imre 

köszönti az írószövetségben



tői az Ünnepi 
ieczi Bélay Aczél 
Pál

Solohov májusban Magyarországra látogatott, családja és faluja vezetőinek kíséretében. A küldött
ség Pécs fölött, a Mecseken. Balról a hatodik Solohov felesége, a nyolcadik Solohov, a tizenegyedik 
Rapai Gyula, a megyei pártbizottság első titkára, a tizenkettedik Aczél György, a művelődésügyi

miniszter első helyettese

(A felvételeket az M T I fotó és Hunyady József készítette)

Május 29-én a Liszt Ferenc téren, az Ady-szobor előtt dr. Simó Jenő, a Kiadói Főigazgatóság 
vezetője megnyitotta az 1965. évi könyvhetet



Dima ( román) ,  Varga Im
re, Sőtér István (az intézet 

igazgatója)

Scserbina (szovjet), Joszi- 
movics (jugoszláv), L. Sár- 
gina, Wyka ( lengyel), 

Hahn (N D K )

Girnus ( N D K ) ,  Vaj da
György Mihály, Thalheim 

(N D K )

Szabolcsi Miklós, fascia  
(román), Klaniczay Tibor, 

Rozenbaum (szlovák)

Az M T A  Irodalomtörténeti 
Intézetének rendezésében a 
szocialista országok iroda
lomtörténeti intézeteinek ve
zetői és munkatársai a szo
cialista irodalomtudomány 
közös problémáiról tanács
koztak. A képek a vendégek 
tiszteletére adott fogadáson, 
az akadémia tudósklubjá

ban készültek

Boskov (bolgár), Hopp 
Lajos, Karanfilov ( bolgár) ,  

Sipos István

Illés László, Weimann 
(ND K), Dolansky (cseh)

Kar an filov (bolgár), Scser
bina (szovjet), Nyirő La
jos, Bazanov (szovjet)

Horváth Károly, Varjas 
Béla, Sziklay László, Po- 
povics (szlovák), Bor Kál

mán



világháború után  egy ideig a párizsi követségen dolgozott; jelenleg Mexikó új-delhi nagykövete. 
E zt megelőzően részt vett a köztársaságiak oldalán a spanyol polgárháborúban -  ő is meg- 
m erítkezett tehát nemzedéke költészetének e tüzes választóvizében. A spanyol harcosok annyi 
költői metamorfózisán átesett No pasarán /- ja  címet adott O ctavio Paz egy verseskötetének is. 
S am i több: azt az életre szóló nagybetűs Rem ényt, amelyről még 1950-ben is így ir: „Aki 
lá tta  . . . keresni fogja m inden ég alatt és m inden emberek között.” Első verseskötete 1933-ban 
je len t meg Erdei hold cím en; 1958-ig bezárólag egész költői term ését Szavamra szabadság című 
nagy gyűjteménye foglalja össze. 1950-ben m egjelent tanulm ánya, A magány útvesztői valamiféle 
olyan kérdést tesz föl — először - ,  am it haza i reminiszcenciával úgy lehetne megfogalmazni: 
„m i a mexikói?” . M indeddig legjelentősebb műve azonban a Nap köve című 584 soros költe
m ény, melynek egyetlen szüntelen kavargó m ondatá t -  m int Paz egész költői és esszéírói m unkás
ságát -  az idő problém ája feszíti. Az idő költeménye ez -  egyszerűsítő fogalmazásban —, az idő- 
és az em ber között beálló fáziskülönbségek lehetséges em beri kiküszöböléséé, azé, hogy visel
hetjük el és hogy fordíthatjuk leginkább jav u n k ra  azt a m egváltoztathatatlan  emberi kondíciót,, 
am elyet egy későbbi tanulm ányában -  egy m in iatűr totónak agyagszobor fölött elmélkedve -  
így fogalmaz meg: „m ert a  végtelen időbe veszve élek, am elynek sosem volt kezdete és sosem 
lesz vége” .

M agyarul néhány versén kívül külön kötetben megjelent a Napköve is.

DYLAN T H O M A S

1914-1953. -  A negyvenes-ötvenes évek legnagyobb hatású  angol költője. A bban  a kissé 
szárazon intellektuális klasszicizmusban, am i felé a legújabb idők angol költészete fejlődött, 
rendhagyó jelenség, képekben tobzódó új-rom antikájával és kozmikus érzelmességével. M indez 
wales-i származását is tükrözi: gyerm ekkorának tájai és em berei foglalkoztatták a m etropoli
sokban, Londonban és New Yorkban is. Nemcsak versei, p rózája  és hangjátékai is arrafelé 
fordulnak szakadatlan áh íta tta l: az ifjúság ködös tengerparti M ekkája felé, amelyet ez esetben 
Swansee-nek neveznek. É letének önpusztító bohém iája kicsit a századvég és századelő „átkozott 
költőinek” , a francia Corbiére-nek és Laforgue-nak, az orosz Jeszenyinnek kései, m odern  roko
nává teszi. Azoknak a sorát szaporítja, akik a  szó szoros értelm ében a költészetbe halnak  bele. 
Egy évvel összegyűjtött versei megjelenése u tán , fejlődése és hírneve tetőfokán, egy am erikai 
felolvasó körútja alkalmából érte a tragikus vég, 39 éves korában. Versein kívül néhány  vékony 
kötetnyi prózát s rádiójátékot hagyott m aga u tán , mely u tóbbiak közül A mi erdőnk alján ennek 
az új műfajnak máig túl nem  szárnyalt lehetőségeit tap in to tta  ki. H atása halála ó ta  egyre nő. 
1963-ban 78 angol és am erikai költő gyűjtö tte  kötetbe tiszteletadását a tíz éve ha lo tt költő 
irán t, Dylan Thomas koszorúja címen, özvegye, Caitlin, akinek összegyűjtött verseit aján lo tta  volt, 
im m ár a második könyvben vall férje titokzatos alakjáról. N em régiben kiadták földijéhez és 
j ó  barátjához, Vernon W atkinshoz írott leveleit is.

M agyarul A költő arcképe kutyakölyök korában című novellafüzére s néhány verse je len t meg. 
H íres hangjátéka elhangzott a magyar rád ióban  is.

BLAS D E O T E R O

1916-. -  Egyetlen életrajzi adatába sűrítve o tt él az egész spanyol tragédia: húszéves korában 
rövid egymásutánban egyszerre harcolt a  polgárháború m indkét frontján. Ez u tán  az élmény 
u tán  könnyen érthető, hogy első kötetében misztikus-vallásos költőként jelentkezett (A szellem 
éneke, 1942). Az, amit „Isten  gondjának” nevez, ma sem hagyta  el egészen, de hatalm as u tat 
te tt meg, m int az ötvenes évek nagy spanyol költői eszmélésének ta lán  legjelentősebb alakja, 
m íg két utolsó kötetét -  túlságosan is k im ondott tendenciával -  egymásra utalva így nevezi: 
A nagy többség felé (1961) és A nagy többséggel együtt (1962). Közbeeső köteteinek, a  Büszkén 
emberi angyalnak (1950) és A lelkiismeret dobpergésének (1951) klasszikus veretű, a góngorai- 
guilléni hagyományokhoz kapcsolódó zá rt formavilágát m ár a Spanyolországban betiltott 
s Franciaországban m egjelent En castellano cím ű kötetében (am ely körülbelül an ny it jelent, 
m in tha a  m agyar azt m ondja: „m agyarán” ) egy rendkívül szűkszavú, csak az u tca leghétköz
nap ibb  nyelvét használó szabadvers válto tta  fel. Otero jelenleg ebben látja a közvetlen társa
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dalm i m ondanivalójú, nálunk  használatos szóval: „közéleti” költészet adekvát form áját. 
V erse it sok nyelvre lefordították, jelentős tanulm ányokat szenteltek neki; költészete E urópa- 
•szerte legfőbb képviselője le tt a spanyol nép ú jra ébredő öntudatának.

M ag y aru l a Hispánia, Hispánia . . . című antológiában szerepel.

T A D E U S Z  R Ó ZEW IC Z

1921 -  . -  Lengyel költő, ta lán  a legtehetségesebb azok közül, akiket Lengyelország tragédiája 
k o ra  ifjúságukban ért, s a felszabadulás u tán  e tragéd ia  súlyával fogtak az anyagi és szellemi 
ú jjáép ítés művéhez. S a szinte gyermekként vívott partizánharc nehéz élményével. Rozewicz 
egyike vo lt az elsőknek, akik a  felszabadulás u tá n  eredeti költői hangon  szólaltatták m eg a 
kom m unista  tettet és gondolato t; m int ahogy azoknak is, akik -  ugyanezen célok jegyében — 
először ocsúdtak az 50-es években az új problémák és új feladatok keserűbb valóságára. Legújabb 
kö teteinek , köztük az 1960-ban megjelent Beszélgetés a Herceggel cím űnek hangja száraz és 
kem ény, illúziótlan, fo jtottan izgatott. Novellákat, színdarabokat és film eket írt. Sokat u tazo tt. 
M agyarországi tanulm ányútjáról érdekes riport-könyvben számolt be 1953-ban.

M a g y a ru l csaknem ism eretlen, bár verseit egyre többen fordítják idegen nyelvekre. A 
lengyel költészetnek a Senit k iadónál 1965-ben m egjelent francia nyelvű antológiájában ve
zető helyet_foglal el a h áb o rú  u tán i nemzedék költői között.

V A S K Ó  POPA

1922- . -  Mindössze két eddig megjelent s egy előkészületben levő kötetével a háború u tán i 
jugoszláv  költészet legjelentősebb alakja lett. A rom antikával -  s annak  utolsó szervezett m eg
jelenési formájával, a jugoszláv költészetben fontos áram lato t jelentő szürrealizmussal -  szem be
forduló  ú j, tárgyias költészet képviselője. K ezdettől fogva azonosan kiform ált, interpunkció 
nélküli, szabadütem ű sorokból álló, többnyire rövid , de mindig nagyobb egységet je len tő  
ciklusokba épülő versei m indig látom ást közvetítenek a világról, -  de m indig a látható, kézzel 
fogható , nagyon is hétköznapi dolgok felidézésén keresztül. Ebben a  költészetben a m etafora 
u ra lkod ik  - ,  de semmi sincsen m ár benne a kép anarchikus és „autom atikus” uralm ából, am i a 
szürrealizm ust jellemezte. Ezek a  szabad versek nagyon is kötöttek, a  képalkotás olykor m ár- 
m ár tú lo n tú l szigorúan rendezett. Összetartó erejüket nem  a rím, a ritm us külső pántjai, hanem  
a  nyelvi és képi fordulatok belső szimmetriái adják. V an  e versekben valam i végsőkig lem eztele
n íte tt erő , a tömörségnek olykor m ár morbid pom pája. Legfőbb költői eszköze a m ondattan , 
m in d en  költői gondolatát közvetlen a m ondatrészek arányaival fejezi ki: ebben É luard  és 
G uillevichez hasonlít. M in t ahogy költészete m ondandójában is, az em beri értékeket nem lá tv á 
nyos, á m  annál elszántabb belső harccal védelmező tragikus optim izm usában. Első két kötete, 
az 1953-as Kéreg és az 1956-ban megjelent Nyughatatlan mező u tán  m ost előkészületben levő 
Félreeső égtáj című gyűjteménye teljes érvényre ju tta tja  költészetének töm ör architektúráját.

V á lo g a to tt verseinek m agyar fordítása -  kétnyelvű kiadásban -  jugoszláviai magyar költők 
fo rd ításában  jelent meg Kéreg cím m el (Növi Sad, 1963).

J A C K  K E R O U A C

1922—. -  Az előbb New Y orkban, majd az ötvenes évek közepén S an  Franciscóban fellépő, 
s egy csapásra híressé és h írhedetté  váló „vert nem zedék” legidősebb, hangadó tagja, eredeti 
s eredetiségével hivalkodó tehetség. Annál érdekesebb, ahogy egy rövid  életrajzi jegyzetében 
felsorolja, ki mindenkitől tan u lt — és ki m indenkit u tánzóit - ,  m ielőtt a saját hangját m eg
ta lá lta  volna. Bizonyságául annak, hogy a m űvészetben a legtüntetőbb spontaneitás m ögött 
is m enny i titkos imitáció rejlik. K erouac m űködésének legnagyobb s legértékesebb része a 
regény  területére esik. Egyetlen eddig megjelent verseskötete a Mexico City Blues (1959), m ely
ben  — a  beatek sajátos koncepciójához híven -  ind ián  folklór keveredik buddhista misztikával 
és dzsessz-ritmussal.

M ag y aru l ismeretlen.
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DENISE L E V E R T O V

1923-. -  Angliában született, ott is kezdett írn i, férje révén vált amerikaivá 1948-ban. Ahogy 
■önéletrajzi vázlatában írja, „nagyjából viktoriánus háttérrel induló  angol rom antikusból lett 
am erikai költővé” . V alóban nagy a különbség Londonban m egjelent első kötete, a  Kettős kép 
(1946) és első amerikai könyve, az évtizeddel későbbi Itt és most között. Sajátos intellektuális 
miliőből származik, m indkét oldalon misztikus hagyományú családból. Anyja a welszi misztikus 
szabó, Angel Jones leszárm azottja, apja a neves zsidó haszidista tudósnak, Schneour Zalm annak 
unokájaként anglikán lelkész volt, aki héber nyelven írt könyvet Pál apostolról. Gyerekkora, 
ahogy irja, „zsidó könyvkereskedők, ném et teológusok, Párizsban élő orosz pópák és bécsi 
operaénekesek” tarka társaságában telt el. A m erikában viszont a Black M ountain Review című 
folyóirat körül csoportosult költőkhöz csatlakozott. Költészete m ind  e változatos hagyományok
ból ötvöződik sajátjává. Form ailag m agáévá teszi az új am erikai költők szabad, sőt szabados, 
,,nyílt” verselését, de eltér tőlük a vers harm óniájának keresésében, a borzalom tú l harsány, 
vaskos és anarchikus színeinek elvetésében. „O lyan  versekre vágyom  -  írja - ,  amelyeknek 
belső kiegyensúlyozottsága éles ellentétben áll a  káosszal, am elyben léteznek. H a a költészetnek 
társadalm i funkciója van, csak az lehet, hogy m ás eszközökkel ébressze fel az alvókat, ne brutális 
megrázkódtatásokkal.” Legutolsó műve a Jákob lajtorjája.

M agyarul ismeretlen.
ALLEN GINSBERG

1926-. -  A „beat” -nemzedék legnagyobb hatású  költője, így vall költészetéről első nagy
sikerű műve, az Üvöltés (1956) kapcsán: „A z volt a szándékom, hogy végre ne »költem ényt« 
írjak, egyszerűen csak azt írjam , ami jön , m indenre való tek in tet n é lk ü l. . . csak a magam 
lelki fülei s még néhány a rany  fül számára . . . Elvben az »Üvöltés« m inden egyes sora egyetlen 
lélegzetvételnyi egységet alkot.” Az Üvöltés -  és általában G insberg verse -  valahol túl van 
azon, am it az emberi hang  még elbír, am i tehá t művészi form ába rendeződhet. Egyszerre 
kifejezése egy brutális világnak s e világ m inden megnyilvánulásával való éppoly brutális 
szembefordulásnak. E versekben, amelyek a  költészetre süket A m erikában is m egrezzentették 
a renyhe dobhártyákat s nagyobb közönséget vonzottak a vershez, m int W hitm an óta bárki, 
s később a Kaddish (1960) darabjaiban, olyan életanyag kerül a költészetbe s olyan nyers, élet
közeli alakban, ami és ahogy mindeddig r itk án  került oda. Üvöltés és Kaddish; a szörnyűségek 
látásának és átélésének azon a fokán, ahol a  beatn ik , a ginsbergi életérzés áll, valóban nincs más 
em beri kifejezésre lehetőség, m int az ord ításra  vagy az im ára. G insberg verse o rd ít és im ád
kozik, artikulátlanul. Elviselhetetlen dolgokat akar elmondani, s úgy, hogy csaknem  elvisel
hetetlen legyen a meghallgatásuk. Társaival együtt egyedülálló fe ladatra  vállalkozik. Költészete 
a lelki, szellemi, szexuális és politikai nyom orúság, a legfőbb „m isère am éricaine” : a  szeretetlen- 
ség elementáris kiáltása.

M agyarul még csaknem ismeretlen.

CHARLES DOBZYNSKI

1929-. -  15 éves volt a felszabaduláskor — és m ár megismerte az illegális küzdelem  éberségét 
és a  szürrealizmus révületét. M ég akkor is alig  húszéves, am ikor 1949-ben (H enri Pichett-tel 
együtt) elnyeri az ellenállás a la tt alakult balo ldali francia írószövetség, a C. N. E. fiatal költők
nek alapíto tt díját. Elsa T rio let és Aragon felfedezettje és tan ítványa -  a legeredetibb költő 
azok közül, akik „Párizs parasztjának” zengő nyom dokain indu ltak  el. A korai siker és elismert
ség egy oldalon -  együtt já r t  más oldalról az éppoly korai gánccsal és támadással. Bár a  bizonyos 
szempontból „más oldalnak” tekinthető Rousselot is úgy emlékezik meg róla m ár idézett 
1959-es antológiájában, m int „nemzedéke egyik legtehetségesebb költőjéről” . Dobzynski tíz
egynéhány év alatt tucatnyi verseskötettel jelentkezett, melyek -  egyenetlenségükben is -  
egy jelentős költői pályát rajzolnak ki. О  is, m int a komm unizm us ügyét vállalók e korban 
m ind, nem  egy szellemi és költői buktató elé k e rü lt -  és nem m inden buktatót sikerült kikerülnie. 
Az ő műve is hordja szenvedéllyel vállalt eszm éi kálváriájának stigm áit. De nem  az olcsó olaj
nyomatok festett vércsöppjeiként, hanem igazi sebekként. S ez ad ja  mindig m egújuló „erő
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p ró b á ján ak ”  (egyik legutóbbi kötetének címe) a belső meggyőződést és a külső hitelt. H a  az 
em beribb  jövő, amelyet oly elszántan  és játékosan keres, nem  is „M icsurin  kertjében” (ez egy 
régebbi kötetének címe) érik , s nem  is oly könnyű em beribbé változtatn i, m int abban h ihető  
volt, az é rte  való küzdelem továbbra  sem hiábavaló. Dobzynski költészete azt idézi s a z é r t 
küzd: szerelm ünkért, am ely „ m á r a holnapé” , hogy még egy verseskötet címét idézzük. L eg
ú jabb  m ű v e  témájában is a jövőbe néz, új műfajt terem t s m indjárt olyan fokon, amely -  ezú tta l 
először -  az előkelő kiadó, a  G allim ard oly sokaktól irigyelt em blém áját s a francia kritika 
álta lános elismerését szerezte m eg számára. Az Űr-opera egy négy részre -  „négy felvonásra”  -  
tagolt összefüggő költemény, am ely a tudományos-fantasztikus regény s a hősköltemény oly
an n y ira  összeegyeztethetetlennek látszó műfaját olvasztja eggyé, egy jövőbeli M ars-utazás p sz i
cho lóg iá já t és költészetét előlegezve.

D obzynski is a magyar költészet barátai és kiváló fordítói közé tartozik ; részt vett a Seuil- 
an to lóg iában , a francia költők József Attilának és Illyésnek adózó „tisztelgésé” -ben. Ford íto tta  
M ickiew icz, Nazim Hikm et, v a lam in t Dora Teitelboim  és más jiddis költők verseit is.

M a g y a ru l eddig csak folyóiratokban és antológiákban szerepelt.

G R E G O R Y  CORSO

1930—. — A beat-nemzedék legfiatalabb tagja. Születése u tán  m in d já rt különvált gyerek
szülők gyermeke. Gyerekkora árvaházak, javítóintézetek és börtönök tipikusan amerikai „isko
láin” nevelődött. Élete szélsőséges és tipikus példája annak, milyen em beri értékek m ennek 
tönkre m á r  bimbójukban az am erikai nagyvárosok iszonyatos perem ein. Corso a börtönből 
egyenesen a  Harvard egyetem re került -  s ez is ném iképp tipikus a legutóbbi évek am erikai 
értelm iségének sorsában. A börtönök „egyetemeit” kijárt ifjú költők az egyetemeken keresnek 
és ta lá ln a k  maguknak hallgatóságot. Pályájukra éppoly jellemző a társadalom  alatti mélység, 
am elyből jönnek, mint az a  rendkívül rövid út, am elyet innen a m agas műveltség rég ió iba 
tesznek. E z jellemzi verseiket is -  ta lán  legélesebb kontrasztot alkotva, s igen nagy rem ényekre 
jogositóan  Corso verseiben, ahol a féktelen lázadás egyforma erővel tu d  átsugározni a legbru tá- 
lisabb n a p i élményanyagon (1. De nekem nem kell a jóság című versét) és a legkifinom ultabb 
m űveltség-élményen • (1. Ucello). Verseskötetei: A Brattle Street-i Szűz (1954), Gázolaj (1958), 
A halál boldog születésnapja (1960).

M ag y a ru l ismeretlen.

K IR B Y  D OYLE

1932—. — Az amerikai fiatalok között is e legfiatalabbat nem lehet jo b b a n  jellemezni, m in tha  
ide ik ta tju k  rövid önéletrajzát, am elyet a Donald M . Allen szerkesztésében megjelent Új amerikai 
költészet 1945-1960 (Grove Press, 1960) című antológiában közölt:

„1932. november 27-én születtem  San Franciscóban. T izenhat éves koromig fiatalkorú 
bűnöző voltam . Jól ism ertem  a  legkülönbözőbb őrszobák és más alsóbb fokú börtönök belsejét. 
16 éves korom ban megszöktem otthonról, hogy beálljak a hadseregbe, hallgassam az ágyúkat 
dörögni, és megismerkedjek a  világgal. H allottam  az ágyúkat, és úgy találtam , hogy a v ilág  
kísérteties hely. A San Francisco S tate College-ben te ttem  szakvizsgát, a  kereskedelmi flo ttánál 
szolgáltam , és motorbiciklivel száguldoztam  a sötét éjszakában. M egházasodtam , két gyermekem 
van, je len leg  New Yorkban élek, verseken és egy regényen dolgozom, a m unkanélküli-segély 
kétes biztonságában.”

Ez id e ig  önálló kötete nem  je len t meg, csak antológiákban és folyóiratokban szerepelt.
M ag y a ru l ismeretlen.

A N D R E J V O ZN Y ESZEN SZK IJ

1934-. -  Az ötvenes évek derekán  feltűnt új szovjet költőnemzedék, Jevtusenko és tá rsa i-a z  id ő 
sebbek legjobbjainak hallgatólagos és tevőleges tám ogatásával -  új irodalm i helyzet kikristályo
sodási pon tjává  váltak a szovjet irodalom ban. A X X . és X X II. kongresszus korszakalkotó
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politikai felismeréseit és gyakorlati intézkedéseit a szellemi életben ők segítették uralom ra. 
Rövid idő alatt példátlan  feltűnést és m ozgalm at keltettek hazájuk irodalmi és nemcsak szorosan 
irodalmi közvéleményében, és harm incadik életévük körül világhírre tettek szert. K özöttük a 
legfiatalabb, s legizgalmasabb tehetség az építészmérnökből költővé vált Voznyeszenszkij. 
Társaival egybehangzóan, de azoknál is sokoldalúbban a szovjet költészet kezdetének forradalm i 
hagyományaihoz, Majakovszkijhoz, Blok-hoz, Paszternákhoz nyúl vissza, s egyben az európai 
költészet legújabb eredményeit olvasztja bele abba a sokoldali hatás-ötvözetbe, am elyben -  
saját véleménye szerint — még a költőknél is nagyobb értékkel, szinte „fizikai hatással”  a képző
művészek szerepelnek, M iro, Picasso, L e Corbusier és az orosz ikonművészet. Az értetlen 
kritikáktól -  am elyben neki is, társainak is nem kis részük volt -  ki is érdemelte a lekicsinylő 
„szintetikus költő” jelzőt. Holott, m in t az igazán újítók á lta lában , ő sem a mindenáron újítók 
közül való. Új az, ami igazán tehetséges -  vallja. De egyben hajth a ta tlan , abban, hogy a  költészet 
m indig forradalom, s hogy a szovjet költészet számára ma ez a forradalom  elsősorban az t jelenti, 
hogy „magába nézzen, az ember belsejébe” . Voznyeszenszkij m otorikus ritmusváltásai, váratlan  
szinkópákkal rácsapó sorközi rímei, kihagyásokkal, parabolákkal, lírai azonosításokkal, zenei 
visszatérésekkel gazdagon élő versépítése egy nagy költészet ígéretével teljes. A „világjáró 
nemzedék” tagjaként egyik legjelentősebb és legvitatottabb műve, a Háromszögletű körte 
ciklusa, amely am erikai utazásának élm ényeit dolgozza fel, korántsem a verses útirajzok 
könnyű és já rt ú tjá t választva. Nagy szellemi kalandnak szánta e költeményt, hogy fölfedezze 
„Am erikában -  Amerikát, és önm agában önm agát” .

Magyarul először Jevtusenko, V inokurov és Rozsgyesztvenszkij verseivel együtt a M ai orosz 
líra című kötetben szerepelt. Önálló m agyar nyelvű válogatás Fémszirén címen je len t meg 
verseiből. Legutóbb pedig egy fo lyóiratunk közölte Óza c ím ű új m űvét.

FÉJA GÉZA

Vallomás és magyarázat

Simon István költészetéről közzétett írásom folytatást igényel. Az igény oka, úgy érzem, 
távolról sem szerény soraimban, hanem  a nyomában tám adt félreértésekben, helyenként pedig 
a  kellő tájékozottság hiányában rejlik. V itá t nehezen kezdhetnék, mivel értékelésemet senki sem 
cáfolta meg, nézeteltérések inkább bizonyos irodalm i-irodalom történeti, sőt szociológiai fogal
m ak, illetve megfogalmazások körül tám ad tak . (K ritika, 1965. 1. és 3. sz.)

írásom at vallomásnak neveztem, teh á t hangsúlyoztam személyi, lírai jelenlétem et is, ugyan
akkor egy pillanatra sem feledkeztem m eg a tanulm ány tárgyi követelményeiről. M indig a 
legjobbaktól kell tanulnunk, ezért reájuk  hivatkozom. A honi irodalm i tanulm ány nehézkes
ségét, iskolás jellegét néhány előd szép erőfeszítésétől eltekintve a Nyugat-nemzedék törte át, 
és tette irodalmi műfajjá. (Hasonlót teljesített a történelmi tanulm ány terén Takáts Sándor, 
sajnos csupán apró remekeket írt, de ezek azután tényleg remekek, izgalmasak, olvasmányosak.) 
Századunk elején az irodalm i tanulm ány mindenképpen az eredeti alkotás rangjára emelkedett, 
gondoljunk csak Babits Mihály V örösm arty-tanulm ányára. írá sá t tárgyi szigorral alkotta, 
különbül ismerte Vörösm artyt m inden elődjénél, költészetének kérdésein esztendőkön keresztül 
töprenkedett, ugyanakkor írása vallomás is, nem csupán tárgyáról, hanem  a költészetről m int 
olyanról és önmagáról. S nem tartozik-e m indm áig a V örösm arty-irodalom  legkülönb és nélkü
lözhetetlen teljesítményei közé? Ady „Petőfi nem alkuszik” cím ű tanulm ányának még fel
tűnőbb a líraisága és szubjektivitása, ám  a  „petőfiségről” írtak-é különbet? U talhatok Kosztolá
nyi „Kortársak” című tanulm ánykötetére. K ét írást közöl benne O svát Ernőről, az első irodalm i 
m éltatás, a másik azonban vallomás, és toronymagasságban áll az előbbi fölött. A leglíraibb 
élmények sorozata, látszólag merő szubjektivitás, és mégis m indenkinél többet m ond Osvátról. 
K rúdy  „írói arcképei”  két vaskos kö tetben  jelentek meg, ugyancsak csupa szubjektív, lírai 
írással, de tökéletesen megörökítik a századforduló irodalmi légkörét. K rúdy alig szól az írók
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m űveiről; személyiségükről, viszonylataikról, életstílusukról annál töb b e t, ennek ellenére m in
denkit m egillető  irodalmi helyére tesz. Példák további tömegét hozhatnám  fel, de ellenpéldát is: 
K osztolányitól „Az írástudatlanok árulását” , elhibázott és méltatlan kísérletét Ady „revízió
já ra ” . Szubjektivitását itten  a „ tá rgy” ellen érvényesítette. Személyes indulatok vezérelték, 
hosszas elm efuttatásában Ady egyetlen nagy vagy jelentős verséről sem emlékezik meg, élet
m űvének egészét figyelmen kívül hagyja, ellenvéleményét célzatosan k iragado tt verstöredékekre 
építi. D e sommázzuk vélem ényünket: az irodalmi tanulm ány nálunk a X X . században akkor 
alkotott m aradandót, m időn írója teremtőerejét, alkotó egyéniségét, lírai hevületét az ábrázolt 
tárgy k ü lönb  megértésének a szolgálatába állította anélkül, hogy ítélőképességét elaltatta 
volna. S m időn  mindezt m egállapítom , hozzá kell tennem , hogy az általam  jellem zett tanulm ány
típusnak távolról sem tulajdonítok kizárólagosságot, csupán létjogosultságát védem.

Szőnyegre került a hagyom ány kérdése, olyasféle vádak értek, m in tha a  hagyom ányt meg
szűkíteném . A vád aligha m erül fel, amennyiben szavaim nak és m ondataim nak azt az értelmet 
tu la jdon ítjuk , melyet ténylegesen kifejeznek. Ezt annál inkább kérhetem , m ivel sohasem írtam  
alam uszi m ódon, rejtett értelm et bujtatva. írásom  elején hangsúlyozom, hogy „Simon István 
a hagyom ány  egészébe kapaszkodik hajszálerek töm egén keresztül” . írásom  derekán pedig ez 
olvasható: „Népisége sem előtte szerepelt népi írók hatásából ered, hanem  m agának a népnek 
szellemi örökségéből.” M időn a  hagyom ány egészéről írtam , nyilván irodalm unk értékeinek 
az összességére gondoltam, am i pedig a népiséget illeti, m int fenti idézetem  bizonyítja, egy 
p illan a tra  sem tévesztettem össze a két világháború között szerepelt népi írók hagyományával,, 
hiszen u tó b b i az előbbinek szerves része. Ellenfeleim egyes írók hatását „ é rz ik ”  Simon István 
verseiben. Bárm it állíthatunk, h a  bizonyítani tudjuk, ám  e hatások módszeres filológiai bizo
nyításával adósaink.

Szóba kerü lt a „partikularizm us” . Nem sejtem, m iért kell ezt a m últ században divatos szót 
használni? M időn éppenhogy kiléptünk a latinságból, alkalmazása érthető  volt, ma azonban 
egyenértékű magyar kifejezésekkel helyettesíthetjük. Nos, a vád úgy hangzik, m intha meg
szűkíteném  a népiség fogalmát. A vádat furcsának találom , mivel kerek egy esztendeje tettem  
közzé „S zek ta  és irodalom” cím ű írásom at, ebben pedig éppen az ilyen irányú  fogalmi szűkítés 
ellen tiltakoztam . M egvallom, nem  volt könnyű m egírnom , mivel a v ita  Sinka István körül 
keletkezett, Sinkát pedig valam ikor én fedeztem fel, és hosszú esztendőkön keresztül küzdöttem 
írói polgárjogáért. Mégsem hallgathattam , igazságérzetem nem engedte, m ivel a Sinka körül 
tenyésző szekta a költő hibáiból csinált kultuszt, és távolról sem legkülönb verseire hivatkozva 
p ró b á lta  megszűkíteni a népiség fogalmát. Vélük szemben éppen Illyés G yula és József A ttila 
életm űvének és népiségének teljesebb, egyetemesebb jellegére hivatkoztam . (De megemlíthet
ném  a z t is, hogy József A ttilá t és N agy Istvánt m ár 1943-ban a népi írók közé soroltam.)

A „partiku larizm us” vádja afféle gyanakvást is tarta lm az, m intha a nép  fogalm át a paraszt
ságra korlátoznám . Ezzel kapcsolatban ismét a közelm últban megjelent írásaim ra kell utalnom : 
„S arjadás”  című könyvemre, s lapokban, folyóiratokban megjelent közleményeim seregére. 
Ezekben m egállapítom  többek között, hogy egységes társadalom  felé ha ladunk, sőt helyenként 
m ár m eg is közelítettük. H a  valaki elolvassa írásaim at, aligha lehet kétsége afelől, hogy nem  
hátrafelé, hanem  előre biztatom  a  föld népét, szívügyem a szövetkezeti rendszer üzemi sikere 
m ellett em beri sikere, tehát a  régi „atom izált” faluval szemben olyan közösségért küzdők,, 
m elyben n em  csupán „m eg tud  éln i” a nép, hanem  jó l is érzi magát, o tthonára  talál. Ám, ha a 
parasz tokat a  keletkező egységes szocialista társadalom  egyenrangú és tudatos tagjaivá kívánom 
tenni, m árped ig  írásaim tanúságot tesznek erről, akkor miként táp lá lhatnék  valaminő kor
szerűtlenül elkülönülő paraszti ábrándot? De a  fejlődés mai fokán a szocialista társadalmon 
bévül beszélünk ipari m unkásokról, dolgozó parasztokról és értelmiségről. Ezek az alkotó
elemek azonban  egyre szervesebb egységet jelentenek, tehát, ha bárm elyikről szocialista értelem
ben és szándékkal írunk, bizonnyal az egész népért cselekedjük. Ezért teljesen felesleges „össz- 
néprő l”  beszélnünk (ez a  m esterkélt szó különben az össztáncot ju tta tja  eszembe). A „nép” 
többet m o n d , m int az „össznép” , am in t „a  cél” is súlyosabb és tartalm asabb szó, m int a „cél
kitűzés” . Zászlót meg jelvényt tűzünk ki, a cél azonban előttünk van, feléje tartunk, „célba 
érünk” .

M iért h ib a  az, ha egy paraszti származású költő elsősorban a földmíves nép  mai korszakos 
á talaku lásáró l ír? Például arról, hogy a fiú az atyátó l im m ár nem parcellá t vesz át, hanem
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m agát a földet? A mai korszakváltás egyik legdrám aibb  mozzanata: a falu újjáalakulása, éppen 
ezért nem  különösen m éltánylandó cselekedet-é, ha  segítségére sietünk? Hiszen, ismétlem, nem  
csupán a  parasztságot szolgáljuk ezáltal, hanem  az „egészet” , az ún. „össznépet” . M árpedig  
ki tagadhatja  Simon István verseinek ilyen irányú  jellegét és célzatát?

A félremagyarázások és gyanítgatások legfőbb oka, úgy vélem, abban  rejlik, hogy népünk 
s nem zetünk mai életét történelm i szemmel igyekszem vizsgálni. Ezért sohasem feledkezem meg 
a parasztság történelmi és kulturális teljesítményeiről. A földmíves szegénység sok ok m ián, 
így m ár szétszórt települése folytán sem tu d ta  véghezvinni az esedékes forradalm i változást, 
de voltak forradalmi vállalkozásai és hősei, ezeknek a kultuszáról m ár azért sem szabadna 
megfeledkeznünk, mivel ezáltal a mai parasztság forradalm i hevületét csökkentjük. U gyanakkor 
sohasem hallgattam  el, hogy a századforduló idején a parasztság forradalm i m egm ozdulásaira 
milyen gerjesztő hatást gyakorolt a szocialista ipari munkásság példája és tanítása. N em  csupán 
a „V iharsarokban” hivatkozom  erre, hanem  a „Sarjadásban” is. I t t  van azu tán  a parasztság 
kultúrája, melyet sok százados balsorsában terem tett vigaszul és em beri igazolásul, ennek o tt a  
helye a  szocialista kultúra egészében. De, ha  ilyesmiről szót ejtek, rögtön felüti fejét a feltételezés, 
miszerint valaminő „régi vonalat” szeretnék folytatni. Azután jö n  a  skolasztikus jellegű kérdés, 
hogy vajon milyen arányban  képzelem a  „folytatódásnak” meg az „újnak” a vegyületét? 
A hagyom ány nyilván annyiban értékes, am ennyiben a haladást nem  hátráltatja; hanem  a 
keletkező ú jat lényeges em beri értékekkel gazdagítja. Példáért ismét az élethez folyamodom, 
bocsátassék meg, de képtelen vagyok élettől és néptől elszakadva absztrakttá polgáriasulni. 
Közismert tény, hogy helyenként vészessé kezd válni a falu kiürülése, ez a  folyamat pedig nem  
csupán gazdasági okok következménye. Sokrétű történésről van szó, elemzése nem ide tartozik , 
csupán a népkultúra, ha  úgy tetszik, paraszti vagy földmíves kultúra m egtartó szerepére kívánok 
utalni. Főként azok „m aradnak  meg” és keresik természetes helyüket az új faluban, akik 
szeretik szülőföldjüket és ragaszkodnak hagyom ányaihoz. Ám a népművészet és népköltészet 
m ellett lélegzik gyakorlatiasabb jellegű mezei ku ltúra  is. (Régi gyökerű ez. Georgicon!) T a rp án  
Esze Jóska, Esze Tam ás egyenes leszárm azottja, a  szövetkezet egyik három ezer holdas üzem 
egységének a vezetője m ondotta: „A kicsi növényt akként kell szeretnünk, m int a kisdedet, 
ugyanolyan szemmel és szívvel kell figyelnünk növekedését, akár gyermekünkét. Aki nem  érzi 
ezt, az nem  is míveli jó l a  földet.” -  Erről a  kultúráról és ápolásáról sem szabadna megfeledkez
nünk. A szocializmus nem  elszürkült töm keleg, hanem  a teljes emberi színkép terem tésére 
törekszik. A jövendő mezei szakmunkása is nélkülözhetetlen színt je len t m ajd ebben a képben 
m unkájának sajátságos körülményei folytán, m ert természetben dolgozó és természeti erőkkel 
küzdő em ber marad. M iképpen akarjuk a  „földhöz kötni” , ha m unkájának sajátságos feltételeit 
nem  értjük meg és nem  méltányoljuk kellőképpen?

Lám , még azt is rovásom ra írják, hogy Simon István „parasztian  takarékos” beszédjéről 
írtam . A parasztok közt is akadnak sokbeszédű emberek? Nyilván, de ezek távolról sem jellem 
zőek a  parasztság egészére. Bár a paraszti nyelv szókincsben és árnyalatokban fölötte gazdag 
volt, am íg volt, a paraszt mégis takarékosan b án t a szóval, ezt pedig hosszú ideig ta rtó  elnyo
m ásával és örökké szűkös gazdasági viszonyaival m agyarázhatjuk. M óricz Zsigmond fogalm azta 
meg legtökéletesebben a  régi paraszti élet „vastörvényeit” . Am ennyiben a paraszt csak egy 
lépéssel is túllépte „költségvetésének” m indig  szűkre szabott keretét, feltétlenül tönkrem ent, 
ez te tte  fokozottan takarékossá, „fukarrá” , és ennek megfelelően bán t a szóval is, ám  „fukar 
beszédje”  ugyanakkor önvédelem és ellenállás is volt. Elérkeztünk a népnyelv kérdéséhez, 
s meg kell állanunk kissé, mivel egyetlen jelzőm  nyom ában nyelvészeti kérdések töm ege vető
dött fel.

Nehezen vitatható, hogy nyelvünk tisztaságát, „eredetiségét” a  m últban főként paraszt
ságunk és szegény sorsú köznemességünk őrizte. Népnyelvünk szókincse feltűnően gazdag, 
árnyalatainak pazarsága közismert, például a jövés-menés kifejezésére egész kis szótárt állít
hatunk  össze. S ha m ár népnyelvünk legjellem zőbb jegyeiről szólunk, érzéki képalkotásának 
költőiségét se feledjük. A m últban irodalm i nyelvünk egyik legfőbb tápláló forrása a népnyelv 
volt, vidéki városaink köznyelve ugyancsak a népnyelv föláramlása ú tján  vált ízessé, színessé. 
K azinczy így nyilatkozik erről a nyelvről: „S  mivé leve ez a gyermeki nyájasságú szép nyelv 
azáltal, hogy benne erő t véve az elmélkedő ész, s m indent igazított, törvényszerűbbé tett 
és inkább szóla az olvasó hideg értelméhez, m int érzékéhez.” A népi-paraszti nyelv azonban
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tűnőiéiben van, s m iközben egységes társadalom  felé haladunk, nyilván egységes m agyar köz
nyelv  születik, ennek alakításában pedig szerepe lesz falunak és városnak, az egész népnek. 
A  táv la t ezt ígéri, egyelőre azonban vidám an folyik édes anyanyelvűnk romlása. Legutóbb Gáli 
Is tv án  riportot írt az egyetem i hallgatókról az „É le t és Irodalom ban” , s körükben ugyancsak 
ennek a romlásnak ijesztő jeleivel találkozott, pedig Gálit aligha bélyegezhetjük népinek. Á m  
m inek tulajdoníthatjuk ezt a, reméljük, időleges rom lást? A budapesti nyelv hatásának? Erős 
tú lzásba  esnénk, ha ezt a gyanúsítást elfogadnók, a fő ok, úgy vélem, abban rejlik, hogy az új 
köznyelv születése előtti átm enet idejét éljük.

Á m  a pesü nyelvről is akad  mondanivalóm. A pesti beszédmód a két világháború közötti 
időszakban is telítve volt ném et és németes elemmel. Akadt ebben a nyelvben szellemesség, 
hum or, játszi elem, kedvesség, ám  németül kellett tudnunk, hogy a „p itiáner” vagy a „hoch- 
m etz”  emlegetésekor mosolyogjunk. Ez a ném etes elem csakugyan tűnőfélben van, de nem  
tű n t el egészen. Em ellett azonban  a pesti nyelv term ett és terem  olyan szavakat, kifejezéseket, 
m elyek bizonnyal az új köznyelv elemeivé válnak. A pesti nyelvben a ném et elem m ellett fel
felbukkanó cinizmusát kifogásoltam. A kuruc h áború  megszakításokkal ugyan, de csaknem fél 
század ig  folyt, nagy és kis hősök seregét vetette fel, önálló zenét és irodalm at terem tett. Azt 
hiszem , joggal háborodom  fel, m időn a pesti „szólás” a kuruc szót a prostituáltakra alkalm azza. 
I t t  vannak  azután a pesti „viccek” . Pest csakugyan „ a  viccek városa” többek között, s ebben 
kom oly erő is rejlik, a h u m o r mindig életkedv, életerő, főként pedig emberséges érzület je le , 
és bizonyos történelmi helyzetekben a haladás ügyét szolgálta. Nékem csupán a csinált, erő
szakos, gombamód szaporodó, és valljuk be, olykor sunyi v iccáradat ellen van kifogásom. 
M indez azonban polgári örökség, ami nem je len ti azt, hogy értékeit ne mentsük a jövőbe. 
Á m  sokkal gyümölcsözőbb lenne a  gyárak és a  m unkások nyelvével foglalkoznunk. A m inap 
lá to g a tás t tettem egy gyárban , és meglepődtem, hogy a munkások mennyire szép m agyar 
nyelven beszélnek. A munkásnyelvből, azt hiszem, sokat m eríthetünk majd irodalm unk szó
kincsébe. Csupán egyetlen szóra utalok, a „szakira” , mennyivel melegebb, emberibb csengésű, 
m in t a  kissé nagyképű és hivatalos „szaktárs” .

A m ai élet és a technika roham szerű fejlődése n ap  m int nap új fogalm akat teremt, és ezzel 
párhuzam osan új szavak á ra d a tá t hozza. Nagy em beri egységek alakulása idején á t kell ven
n ü n k  bizonyos nemzetközileg elfogadott szavakat. A szocializmus, szocializmus az egész vilá
gon, nevetséges lenne kifejezésére új szót gyártani. Ugyanígy a szaknyelvek is megteltek nem zet
közi szavakkal, mindez a közös emberi fejlődés együttjárója. De éppen ezért annál nagyobb 
odaadással kellene ápolnunk köznyelvünket és irodalm i nyelvünket, annál buzgóbban kellene 
vigyáznunk tisztaságára. Kosztolányi eléggé nem  m éltatható  erőfeszítéseire gondolok: m inden 
nyelvünkbe került idegen szónál megvizsgálta, vajon akad-é helyettesítésére megfelelő m agyar 
szó, illetve kifejezés, s bizonyos nyelvújító tevékenységtől sem riad t vissza. H a ezt az elvet fel
ad juk , édes anyanyelvűnk m enthetetlenül zagyvaléknyelvvé válik.

N em sokára az író sem érkezik pátriájából ízes, színes, fogyhatatlan szókinccsel, m int Ady 
P artium ból, Móricz a T iszahátró l, Szabó Pál B iharból, Tam ási Áron Székelyföldről, Babits 
és G yergyai Albert D unántúlró l. A vidékről érkező írónak, ugyanúgy, m int a pestinek, meg kell 
tanu ln ia  magyarul, meg kell ismerkednie a rokonértelm ű szavak, az árnyalatok, a nyelv
sajátságok és finomságok világával, különben stílusa m enthetetlenül elszürkül. Egyik kortársam  
m ondotta  még a harm incas években: „Kosztolányi kitűnően m egtanult m agyarul” . -  Koszto
lányinak  anyanyelve volt a  m agyar, már elindulásakor kifogástalanul írt, ám  Szabadkáról 
nem  hozhato tt olyan nyelvi kincset magával, m in t például a partium beli Ady. Kosztolányi 
tudatosan  teremtette bám ulatosan  tiszta és gazdag m agyar nyelvét. M ég egyetemi hallgató 
voltam , m időn azt olvastam egyik tanulm ányában, hogy napi olvasmánya Pázmány, nem  tud 
betelni nyelvével. Ism ertem  írókat, kiknek állandó olvasmányuk volt Czuczor és Fogarasi 
nagy szótára. Talán az sem véletlen, hogy K ner Izidor, a szép m agyar könyv legnagyobb 
m estere esténként tájszótárunkat vette kezébe.

T ávol áll tőlem a föltevés, m in tha szép m agyar nyelvet csak a népnyelv közeléből érkező író 
a lko thato tt volna. Vas István  városi író, mégis tökéletes m agyar nyelvet terem tett. U gyanő 
folyóiratunknak, a „V álasznak”  számos városi író társaságában a legbecsültebb m unkatársai 
közé tartozott. Éppen úgy szeretem  Budapestet, m in t a vidéket, ellentéteim  nem véle, hanem  
a  po lgári osztállyal és annak  selejt-kultúrájával szem ben tám adtak, ez azonban részemről
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sohasem jelentette a polgár történelmi érdemeinek és irodalm i értékeinek a lebecsülését. „K uruc 
idő” c. regényem részletesen ábrázolja a felvidéki polgárvárosok elsőrangú szerepét a kuruc 
szabadságharcban, demokratikus szervezetüket nemkülönben. (Fekete gyűlési) Tudtom m al 
a X V II. század demokratikus polgárságának egyedül állítottam  irodalmi emléket; a „szűk” 
népi oldalról éppen elegendő szemrehányást kaptam  ezért. Nos, ha bírálunk valakit, sohase 
feledjük el Osvát Ernő intését: „M indig az egészet kell néznünk!”

Simon István egyik alapvető költői m ozdulatának a szüntelen hazatérést tartom  és az ugyan
csak szakadatlan kirepülést a nagyvilágba. Ezzel kapcsolatban olyan megjegyzést olvastam, 
melyet nem tudok logikámmal követni. Azt vetették a szememre, hogy más költőknek is vannak 
„hazatérő” versei, többek között Illyés Gyulának. Csakugyan vannak, de m erőben más versek 
ezek. Ha elfogadom ezt az álláspontot, akkor Petőfi csodálatos leíró verseit sem szabad m éltat
nom, mert ugyancsak tökéletes leíró verseket írt kortársai közül Arany János, sőt Tom pa is 
alkotott ebben a nemben remeket („E rdei lak” ). Természetesen mindenki a m aga módján, 
és éppen ezen van  a hangsúly. A Párizsból hazatérő Illyés Gyula feledhetetlen versekben „fedezi 
fel” újra szülőföldjét. Simonnál merőben m ásról van szó, az ő ilyen irányú költeményeiben a 
„haza”  fogalm ának a teljességét érzem. T alán  nincs még egy ilyen tömény, teli, m indent 
magában ringató szavunk, m int a „haza” . M ár a latinos magyarság vagy magyaros latinság 
korában is kettős jelentése volt, egyrészt a hont, másrészt a szülőföldet jelentette. (Vö. „Pro 
patria et libertate” és „a  pátriám ban já rta m ” .) M agyar megfelelőjének az értelm e azonban 
még gazdagabb. Ugyanúgy jelöljük véle a hont és a szülőföldet, m int a latin-m agyarban: 
a  „hazám at szeretem” és „haza megyek Lévára” . Em ellett gyakran mondom azt is, hogy „haza 
megyek” T arp ára , Balatonfüredre vagy Sárospatakra, tehát azokra a helyekre, ahol teljesen 
otthon érzem m agam, és családtagként szeretnek. De, ha Budapesten megállít valaki az u tcán, 
és ezt kérdezi: „H ová tartasz?” -  azt felelem, hogy „haza” , tehát otthonom ba. Végül pedig 
hadd idézzem Vörösmartyt: „Népek hazája, nagyvilág” . . . Szép szó a „nagyvilág” , de 
mennyivel bensőségesebb, testvéribb a „népek hazája” . Haza-fogalmunknak ezt a valóban 
mindent átölelő teljességét érzem Simon István költészetében.

Olyasféle vélekedés is fölmerült, m intha elítélném az irodalom form abontó törekvéseit, 
s nem értékelném eléggé a formát bontva ú jat terem tő költőket. írásom ban szó sincsen ilyesmi
ről. Aligha becsülheti bárki nálam nál többre Nagy László és Juhász Ferenc izgalmas forra
dalmi törekvéseit, annál inkább, m ert költészetük m ögött egész ember áll, életüket tették arra, 
amit csinálnak. Bontás, robbantás, tehát forradalom  nélkül nincsen élet, csak veszteglés avagy 
halódás. Ez a forradalom  Simon Istvánban ugyancsak végbement, ám ennek a lázas, kereső 
ellentmondásokkal telített kornak az anyagából sikerült tiszta kristályokat terem tenie, ezért 
pedig, úgy vélem, finom vállveregetés helyett inkább zászlóhajtás já r  néki. Bontani csupán akkor 
van jogunk, ha építő erőnk különb bontó szenvedélyünknél, különben elemeire bontjuk, de 
nem tudjuk újra összerakni a világot, tehát a bontás bomlássá, sőt bomlottsággá válik. M időn 
ezt megállapítottam, nem hivatkoztam egyes költőkre, irodalmi irányzatokra sem, hanem  folya
matot jelöltem, ezzel a folyamattal pedig, főként a nyugati féltekén, eléggé sűrűn találkozunk.

M it sem írtam  az avantgardistákról, mégis szóba kerültek, de ha m ár így van, minek hall
gassam el véleményemet? M inden bátor, bontva építő, merész újításokra törekvő író többé- 
kevésbé, több avagy kevesebb ideig avantgardista volt -  a fiatal Goethe is. O lykor azonban 
az avantgardizmus bomlást (dekadenciát), belső bizonytalanságot takar, s mivel érzi csonkasá- 
gát és töredékjellegét, kíméletlen egyeduralmi igénnyel lép fel. (Ismét eleve tiltakoznom  kell 
esetleges félreértések ellen: Juhász Ferenc és Nagy László költészetében sohasem éreztem  efféle 
bomlást.) Ám ifjú, magyar, de nem honi avantgardisták jelentették ki, hogy a  nyelv csupán 
eszköz, felrúghatjuk a törvényeit, teljes szabadsággal (a „szabadság” ez alkalommal szabados
ságot jelent) bánhatunk véle. A nagy géniuszok m inden időben másként gondolkodtak, meg
becsülték népük-nemzetük és az emberiség kultúrkincseit, forradalmukkal és avantgardizm usuk- 
kal nem dúlták fel azokat, hanem felfrissítették, gazdagabbá tették. Az avantgardista Goethe 
például forradalm i bátorsággal árasztotta a köznyelvet a megmerevedő irodalm i nyelvbe 
anélkül, hogy a német nyelv törvényeit felrúgta volna. A szóban forgó ifjú avantgardisták 
fölötte szigorú kritikát gyakorolnak az érett irónemzedék műveivel szemben olykor joggal, 
olykor igazságtalanul. Főhibájuk abban rejlik, hogy saját írói alkotásaik jóval a bírált művek 
alatt állanak. Akad köztük, ki ma keresztalakban ír verset, nos, ezzel a formai rémítéssel itthon

3 K ritika 33



utoljára a húszas esztendőkben találkoztam. Hosszú beszélgetést folytattam  egy igen m űvelt, 
rokonszenves, feltétlenül jóhiszem ű ifjú avantgardistával. Tudakoltam , vajon kit s mit fogad
nak el világviszonylatban a ma és a tegnap irodalm ából. A válasz m egdöbbentett, „m érté
küket” alig üti meg valaki, a m últról pedig egészen fitym álva szólanak. Aki ilyen „kevésre” 
épít, az m enthetetlenül epigonná válik. Efféle tények tudatában  és az írói műveltség aligha 
cáfolható apályának idején hangsúlyoztam, hogy Simon István teljesen eredeti költészete 
m ögött az egész hagyom ány, tehát nagy kultúra zúgását hallom. E rre is akad kifogás, eszerint 
nálunk m a mindenki vállalja a hagyom ány teljességét. Elvben csakugyan így van, de nem 
m inden író és mű tesz erről tanúságot. Az irodalom pedig mégsem tételek harsogása és fogad
kozások sorozata (ezt a felfogást im m ár m agunk m ögött hagytuk), hanem  művekkel tett 
tanúbizonyság.

Különösnek tartom  azt az indítványt, hogy a „nép i” fogalm át egyelőre zárjuk ki az irodalom 
ból. Szám űzzük vagy internáljuk? Közéletünk teljesen szakított ezekkel a módszerekkel, az iro
dalom ban elevenítsük fel ú jra? De miért? Mivel a népiség sokarcú? Sok minden sokarcú az á t
m enet idején. Nem volna-é helyesebb inkább a népiség szocialista értelm ű megfogalmazására 
törekedni, és ilyen értelem ben közmegegyezésre ju tn i?  Szorítsuk ki az irodalomból, m időn a 
közéletben népállam ról, néphatalom ról beszélünk? A vatatlanabb olvasó azt hiheti, hogy 
csupán a „népivel” volt baj ebben az országban, és egyedül népi íróknak róhatunk fel hibákat. 
U gyanakkor a polgári selejtkultúra m aradványairól alig hallunk elítélő szót, sőt elárasztják 
vélük a falut, ezáltal pedig m egzavarják szükségszerű és egészséges városiasodását, mivel hamis 
ábrándokat keltenek a fiatalságban.

De térjünk a közelebbi tárgyhoz. Az sem helytálló, m in tha én csupán Simon István népiségét 
és patriótizm usát m éltányolnám . Nem csak „A  juss” cím ű versét m éltattam , bárm ennyire 
lényeges és korszerű megnyilatkozásának vélem -  hasonlítsuk össze például Tornyai hasonló 
tárgyú képének a m ondanivalójával. Többek között kiemeltem „Him nusz az értelem hez”  
című költeményét is. Nem régiben egy kitűnő természettudóssal beszélgettünk Simon lírájáról. 
Barátom  ritka tudományos felkészültsége mellett lelkes irodalom barát. О  állapította meg, 
hogy Simon említett versében olyan eredményeket villant meg, melyeket a tudom ány most 
kapiskál. A patrióta Simon István, úgy vélem, m ai irodalm unk egyik legtudatosabb intellek
tuális költője, ám  „intellektualizm us” nélkül.

M egjegyeztem, hogy a közhelyek ismétlése kultikus term észetű lehet, ezért azonnal „m águs” 
lett belőlem. Nos, például a világbéke érdekében megfogalmazott jelm ondatok közhelyek, 
de „szent közhelyek” . N yilván racionális kívánságok, de midőn tömegek ismétlik, ebben sok 
m inden megmozdul: a család, a gyermek, a hitves, a szülők, a szerető, a nép s a nemzet, az em be
riség, az otthon, a haza és a  nagyvilág, a civilizáció, a kultúra szeretete, féltése, tehát sűrítve 
szinte az em ber egész képzetvilága és érzelmi tartaléka. Ilyen értelemben nyilván kultikus 
cselekedet. De különben is a szocializmusban nincsenek kultikus mozzanatok, ünnepek? H át 
akkor mi a május elsejei felvonulás és ünnepség, a névadó ünnep s társai?

Tanulm ányom ban a költő „elöljáró” szerepéről szóltam, ám  nyakam ba varrták a váteszt 
és a prófétát is. Ami a vátesz-tudatot és a prófétai küldetést illeti, hivatkozhatnék irodalm unk 
m últjára, annak is legjobbjaira. Petőfi egyenesen a kunyhókból származó „megváltókról” ír, 
s m időn ezt papírra vetette, aligha vallásalapítókra gondolt. A költő ilyen irányú szerepét vala
mennyien elsősorban különb történelm i logikájának tulajdonították, erre a logikára gondoltam , 
midőn Sim on István s á lta lában  a költő „elöljáró” szerepéről beszéltem. Csupán a költőnek 
lehet ilyen történelmi logikája? Távolról sem állítom ezt, nem  vagyok a kizárólagosság elvének 
a megszállottja. De a költők m últunkban nemegyszer előbbre láttak, m int nem zetünk önhitt 
politikusai és m éltatlan sáfárai. H a pedig m a ilyen logikával rendelkezik a költő, és ezt írásaiban 
érvényesíti, akkor nyilván a haladást szolgálja. Ez a történelm i logika nagyon összetett dolog, 
napjainkban még inkább az, s nem  csupán tehetség dolga, hanem  világtávlatot igényel.

Eddig közölt érvelésem M artinkó Andrásnak „A  sokarcú népiség” című vitaírásával k ap 
csolatos. Ellenvetéseim m ellett el kell ismernem M artinkó tárgyiasságát, érvekkel hadakozott, 
és nem  törekedett a kérdések megfellebbezhetetlen lezárására a pápai csalhatatlanság nevében. 
Tudom ányos felkészültsége kétségtelen, szándékának tisztasága nem vitatható: tényleges kér
déseket elem zett, és mai értelm ű megfogalmazásuk volt a célja. M indezért nem  késem a  becsü
letes ellenfélnek járó  tiszteletadással.
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M erőben más a helyzet Takáts Gyulának „Sokarcú népiség, vagy sokarcú szocializmus” 
című rövidke hozzászólásával. Sorait az első sortól az utolsóig szubjektivizmus hatja á t. Egyik 
m ondata olyasfélét sejttet, m intha lelki egyensúlyát az új m agyar irodalom történet osztályozási 
rendszere borította volna fel. Amennyire írásából kihám ozható: az irodalom tudósok népi költő
nek próbálták nyilvánítani, majd a haladó polgárok közé sorozták, de mindkét kísérletük 
csődöt m ondhatott. Ám az irodalomtudós feladata a költő helyének a keresése, s vajon egyedül 
néki róhatjuk fel, ha nehezen találja meg, m ert például a költő nincs segítségére őszinte vallo
mással?

Cikke elején korábbi írásából idéz egy m ondatot Simon István költészetéről: „m ár nem  is 
népi ez a líra, de a forradalom  és a nép új helyzetének a hang ja” . A helyzet hangja? Ü gy vélem: 
m indennemű helyzetben az em ber ád hangot. M ondatát helyesen így fogalmazhatnók: költé
szete a szocializmusba érkező forradalm i népnek a kifejezője vagy hangja, ha m ár m indenáron 
ragaszkodunk ehhez a szóhoz. A nép hangja pedig nyilván népi, s nincs ebben semmi h iba , 
mivel a szocializmus elképzelhetetlen nép nélkül, hiszen az egész népre épül. Ám m ondjuk így: 
szocialista értelemben népi, am int a nemzet elé is oda tesszük a szocialista jelzőt, nehogy a régi 
nemzetfogalommal azonosítsák.

Takáts Gyula azután nyilatkozatát ekként folytatja: „K ulcsként a M odern családi kö rt emlí
tettem , mint nóvumot. M int az összességet kifejező egyik jellem ző verset, amely mégis a  Petőfi— 
A rany lírai családi közösségig utal. Ilyen vetületben néztem Sim on Gyümölcsoltóját, és épp 
azért hagytam el m indenünnen következetesen költészetének értékelésében a népi kitételt 
m int értékmérőt. E versét is m int lírai grafikát em lítettem ” . Nos az em lített vers m odern családi 
körében négy tagot találunk: a férj szövetkezti asztalos, az asszony Közért-alkalm azott, s két 
kicsinyét reggelente a bölcsődébe, illetve a napközi otthonba viszi. Sehogyan sem b írom  meg
érteni, vajon ezt a családot m iért nem sorolhatjuk a mai értelem ben gondolt néphez? És m iért 
„u ta l” ez a vers „Petőfi-A rany lírai családi közösségére?” Takáts a költészetükben jelentkező 
családélményre gondol? De családi élményüket, a családhoz fűződő viszonyukat aligha azono
síthatjuk egy kötőjel segítségével. Arany mindvégig a „családban m arad t” , sohasem törte  á t a 
kor szentesítette és még sokáig azután is „szentnek és sérthetetlennek” tisztelt kört. Petőfi 
azonban a „szerelmet” (ez a szó pedig a családot jelentette néki) a szabadság, tehá t a forra
dalom  alá rendelte, nem  csupán szóval, hanem  ténylegesen, o tthonát is feláldozta. Szendrey 
Jú lia  ugyancsak áttörte a „kört” , melyet az egykorú felfogás a nőnek, közelebbről a család
anyának és a hitvesnek ju tta to tt. Talán  túlzás lenne az állítás, m in tha a nők egyenjogúságáért 
küzdött volna, de tagadhatatlan , hogy a közfelfogáson túl különb emberi szerepet k ívánt a nő
nek. Mindez természetesen egy paránnyal sem csökkenti A rany János nagyságát, m ég családi 
költészetének az értékét sem. Petőfi családi versei merőben líraiak, Arany legnagyobb családi 
költeménye, a „Családi kör” tárgyias vers. Ám „családi körének” kristálytiszta érzésvilágát 
és erkölcsi légkörét sohasem nélkülözheti a családi élet. Azért írom  le mindezt, hogy szubjek
tív okból ne csináljunk mesterséges fogalomzavart az irodalom ban. Ezek után pedig  térjünk 
Simon István „családi körére” . Simon teljesen mai tények és élmények alapján írja meg, hogy 
forradalmi korunkban a család, mint olyan ugyancsak „m ozgásba” került, a „körök” feltartóz
tathatatlanul tágulnak, vélük együtt a családi kör is. Versében nem  „utal” sem m ire. Leg- 
fennebb, ha a családnak m int költői m otívum nak a fejlődését vizsgáljuk, akkor állapíthatjuk  
meg azt, hogy Petőfi m ár annak idején föláldozta o tthonát, családi boldogságát az elveiért. 
Ez azonban egyéni cselekedet volt, ekként is fogta föl.

Azt pedig végképpen nem  bírom felfogni, vajon m iért „líra i grafika” Simon verse? Hiszen 
merőben drám ai alkatú, csupa cselekmény, inkább mai balladának nevezhetnők, ha m ár ragasz
kodunk különleges műfaji megjelöléséhez.

Takáts azután m agára a népiségre tér: „M ert mint értékm érő fogalmat nemcsak Simon 
esetében, de egész líránk értékelésében a népit legjobb esetben félrevezetőnek, gyakran kiközö- 
sítőnek és csaknem m indig leszűkítőnek, zavart keltőnek tartom , épp irodalom történeti távlat
ban .” Ezt mondja anélkül, hogy bizonyítaná, vagy bővebben kifejtő érvelésre kísérletet tenne.

Figyelmeztetem valam ire. Egyetlen tudós sem dolgozott az adatok  akkora tömegével, m int 
M arx a maga korában. Nem  csupán tételei, hanem érvei m ellett is a bizonyítékok hadseregét 
vonultatta fel. M ódszerétől semmi sem állott olyan távol, m in t a pápai csalhatatlanságra épí
tett kinyilatkoztatás. De különben is az emberi erkölcs alaptétele vád esetén a bizonyítás, e tör-
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vény aló l az irodalom sem kivétel. Azután: Takáts annak idején, régebben, folyóirataink állandó 
és m egbecsült m unkatársa volt, könyveit a népi kiadó adta ki, bár nem  volt népi író, s nem  is 
ta r to ttu k  annak, l é h á t  senki sem törekedett költői működésének a megszűkítésére.

T ak á ts , m iután a népit teljesen elvetette, vallom ást tesz a nép m ellett, de kissé megszűkítő 
érte lem ben : ,,És forgassuk bárhogy is, az alap m indenütt a nép, am ely m int a népdal, úgy 
á ra d t szét a községekről és a pusztákról az ipartelepekre és a városokra . . .” Ezek szerint az 
„ a la p ” egyedül a szerte áradó parasztság, holott hazánkban jelentős városiasodás történt m ár 
az Á rpád-korban , az akkori városokban is élt nép, mégpedig meglehetősen sokrétű. Főként 
a z o n b an  csakugyan a parasztság áradt a város felé, ha tehette, ám áradása a m últban aligha 
m inősíthető  „népdalszerűnek” . Gondoljunk csak a  Horthy-korszakra, a kubikosokra, akik 
éhségtől aszottan, rongyokba burkolózva húzódtak m eg a Teleki tér bódéiban, sokszor azonban 
csupán  az ereszük alatt. Á m  ezt a tragikus áradást annakidején éppen a népi írók vették észre 
és áb rázo lták , de távolról sem népdalszerűen . . .

T a k á ts  nagyon haragszik a kategóriákra, és eléggé egyéni módon azonosítja a „ketrecekkel” 
meg a  „skatulyákkal” . K ategóriák nélkül aligha gondolkodhatunk, de em beri civilizációt sem 
terem thetnénk . Ezt különben annak idején m ár Im m anuel K ant m egállapította. Az irodalom- 
tö rtén e tb en  magam sem vagyok híve az eltúlzott kategorizálásnak. Ám T akáts midőn elkesere
d etten  v í a kategóriákkal, gyorsan maga is terem t egyet, midőn „ líránk  másik szárnyáról” 
beszél, és két kimagasló költőnket, Juhász Ferencet és Benjámin Lászlót erre a „szárnyra” 
helyezi. A  kategória akkor is kategória, ha történetesen „szárnynak” nevezzük. Takáts csupán 
u tal e rre  a  „szárnyra” , költőket sorol be, de adós m arad  megfogalmazásával, jellegének az ismer
tetésével. A feladat megoldása nehéz is lenne, mivel Juhász Ferenc és Benjám in László a foga
lom  m ai, tehát szocialista értelm ében éppen úgy népi költők, mint Simon István, Garai Gábor, 
N agy László, Váci M ihály és mások. Egy „szárnyon” a helyük.

Aki anny ira  átélte népünk történelmi sorsát, m in t Juhász Ferenc „A  tékozló országban” , 
az n ép i költő. Ugyanakkor: hasonlítsuk össze népiségét a „régivel” , s bizonnyal megállapítjuk, 
hogy forradalm ian újat hozott. Ami pedig Benjám in Lászlót illeti, m aga Móricz Zsigmond 
szerette, becsülte és népi költőnek tartotta. Népivé teszi a költészetén átvonuló széles és konkrét 
közösségi igény. A közelmúlt évek Benjámin-verseinek látszólag egyéni vívódásai is párhuza
mosak népének, nemzetének egykorú történéseivel.

F ö lm erü l a kérdés, vajon a „kategorizáló” irodalomtudósokkal meg a „leszűkítő” népiekkel 
szem ben vajon milyen m értéket alkalmazzunk a költők helyének és értékének a m egállapítá
sára? T ak á ts  ismét kinyilatkoztatásszerűen felel: „ H a  pedig megjelent, a költői művet, m int 
egy v ilágot, úgy mérjük le azt. Tömegével, form ájával és saját pályáján. Vonzásukkal önmaguk 
és az egyetemesség viszonylatában.” De miként m érjünk „tömegével” egy verseskönyvet? 
A versek tömegével? Vagy a mondanivaló súlyára gondolt Takáts? Á m  akkor m iért nem  írta  
így? Nyilvánvaló, hogy m inden költőt saját pályáján  kell mérnünk, ugyanakkor pályáját is 
meg kell m érnünk, de mivel? Vonzásával önm aga és az egyetemesség viszonylatában? A m on
dat túlságosan elvont, ködös, konkrét értelmén h iába töprenkedünk. Ez pedig annál feltűnőbb, 
mivel T ak á ts  Gyulának, a költőnek a stílusa tiszta és világos.

íg y  já ru n k , ha kerülgetjük az alapvető kérdést: hovátartozandóságunkat. M indenki tartozik 
valahová, helyesebben: mindenkinek meg kell keresnie a helyét, és be kell töltenie azt. Takáts 
úgy véli, hogy talán két kör egymást metsző pontján  áll. Vélt helyzete eléggé kényelmetlen lehet, 
és huzam osan  aligha tartható . Nézzen szembe önm agával, és ismerje be, hogy a honoratior- 
réteg kö ltő je -  higgye el, becsületes rang ez. Történelm i honoratior társadalm unk nem azono
sítható a  Tiszák tisztviselő-hadával, vagy Horthyék csinovnikjaival, tehát a középosztály zagyva 
töm kelegével, mivel függetlenebb lelket hordozott, életszövete színesebb, időt állóbb volt. 
M időn az egyre m indenhatóbb állam  fokozódó nyom ást gyakorolt a tisztviselő-társadalomra, 
akadt ré tege, mely nem vette fel, hiszen nehéz is le tt volna fölvennie a harcot a Tiszák diktatú
rájával, de  megundorodván a közélet mocskától, visszahúzódott, tiszta szigetet, idillt próbált 
te rem ten i, -  nos, ez az idilli vágy Takáts költészetének egyik legjellemzőbb vonása. Ez a mene
dékbe húzódó réteg folytatta, am ennyire tudta a horioratior-társadalom hagyom ányait, őrizte, 
ápolta erkölcsi és esztétikai örökségét, de alig-alig tu d ta  érvényesíteni hajdan i közéleti bátor
ságát. A  „Bölcsődalban” rokonszenvvel és m éltánylón írtam  a honoratior-utódokról, de azt 
sem h a llg a ttam  el, hogy „szigeteit” , menedékeit kártyavárként fútta el a százados vihar.

36



A honoratior-társadalom a századforduló idején is elsőrangú értékeket adott irodalm unk
nak, így Babits M ihályt és Kosztolányi Dezsőt. Ám mindketten megcsinálták a „nagy áttörést” , 
Babits főként a „Halálfiaival” , a vegét já ró  honoratior-társadalom nak ezzel a nagyszerű kritikai 
eposzával, Kosztolányi pedig többek között három  regényben („A ranysárkány” , „Pacsirta” , 
„Édes Anna” ). Társadalmi „frontáttörésük” természetesen em beri és költői felszabadulással, 
„szertenövekedéssel” já rt. Takáts G yula is megkísérelte ezt az áttörést, ám egyelőre távolról 
sem /fiyan sikerrel, mint Babits és Kosztolányi, ezért utóbbiak nagyobb költői formátumuk 
mellett modernebb költők is nálánál.

Takáts Gyulának eddigi termése alap ján  is megbecsült helye van irodalm unkban. Úgy 
látom  azonban, hogy elégedetlen helyzetével, ezen azonban senki más sem segíthet, az irodalom- 
történészek sem, csak önmaga. Egyetlen költő pályája sem lezárt, amíg él. Új költői korszak 
azonban csak akkor lehetséges, ha kifelé irányított, kapkodó vagdalkozás helyett önmagával 
vívja meg a mindnyájunk számára kötelező nagy csatát. Olyan em ber írja ezt, aki ifjú verseinek 
jó  sáfárja volt, és költészetét ma is változatlanul szereti, becsüli.

Sommázni próbálom  a lefolyt csatározás eredményeit. Azt hiszem, sikerült fontos kérdéseket 
több oldalról, tökéletesebben m egvilágítanunk. Ez pedig, úgy vélem, legalábbis komoly közele
dést jelent. H a pedig így van, akkor nem  vittünk hiába.

Állásfoglalás

Szellemi-tudományos életünknek aligha akad 
még egy területe, amelyen annyira szenvedé
lyesek lennének a viták, annyira kiéleződtek 
volna az ellentétek, mint történetírásunkban. 
Tudjuk jól, hogy az itt centrum ban álló kérdés, 
a nacionalizmus értelmezése és értékelése, ugyan
csak súlyos kérdés az irodalom tudom ányban, 
sőt az esztétikában, filozófiában és szociológi
ában  is, s m indenütt mélyreható vitákat vált ki. 
A nacionalizmus befolyása, a vele kapcsolat
ban  elkövetett hibák, az e téren vallott dog
matikus (tehát lényegében konzervatív) néze
tek, a tudott vagy öntudatlan elfogultság és 
előítélet azonban történetírásunkban alkalmas 
arra , hogy az egész tudományos alkotás hitelét 
aláássa, és könnyen vezethet olyan torzításokra, 
amilyeneknek a felszabadulás előtti korban 
rendszeresen, de még az elmúlt húsz esztendő 
során is gyakran tanúi voltunk. Ez pedig 
'olyan veszedelem, amelyhez nem is lehet elég 
korán elég nyomatékkai és (talán ez is egyen-

H O R V Á T H  Z O L T Á N

Magyarország története

Történetírásunk és történelemszemléletünk 
néhány problém ája legújabb publikációink 

kapcsán
(M agyarország tö rtén e te ,I/II, Gondolat, 1964, 
főszerkesztő: Molnár Erik, szerkesztők: Pam- 

lényi Ervin és Székely György.)

értékűen jelentős) elég fegyelmezett önuralom 
mal, nyugalom m al közeledni.

Ha nem is tudnánk  m indazt, am it a történet- 
írás jelentőségéről tudnunk illik, ha nem is 
ismernénk azt a kivételes súlyt, am it például 
M arx tulajdoníto tt a történetírásnak és a 
történelmi szemléletnek, akkor is elegendő 
lenne hazai történettudom ányunk utolsó 100- 
120 esztendejét áttekinteni, s máris világossá 
válik, hogy a dualista, sőt m ár a reformkori, 
majd a századforduló idejéből származó, s 
végül az ellenforradalom  negyedszázada alatt 
keletkezett történetírás, ha nem  is mindig 
hamisította m eg m agukat a történéseket,
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m ilyen jellemző tükrözése a m aga korának, 
a ko rabe li társadalmi küzdelm eknek, s hogy 
m enny ire  képviseli természetesen a minden
kori u ralkodó osztályok szem pontjait. Félre
vezetnénk önmagunkat és az olvasót, ha itt 
nem  m uta tn án k  rá arra a rom boló hatásra is, 
am it az ötvenes évek első felében a „személyi 
ku ltusz”  erőszakossága gyakorolt a tudo
m án y ra  is, és ha nem lennénk tisztában vele, 
hogy az  írástudóra kötelező törvényeket tör
ténetírásunk  területén is súlyos sérelmek érték.

M in t szellemi életünk számos más terüle
tén, ú g y  a történetírás tekin tetében is jelentős 
változást hozott az a felpezsdülés, amely az 
S Z K P  X X . kongresszusát követte. A zártkörű 
és a nyilvános viták friss levegőt hoztak, és 
b izonyára  nemcsak egyes személyek benyo
m ása vo lt, hanem teljes m értékben fennállott 
a felismerés, hogy így nem  m ehet tovább, 
a nekibuzdulás, hogy együttesen és teljes 
elszántsággal kell hozzálátni a dolgok, így a 
historiográfia problémái igazabb, egészsége
sebb megoldásának. Éles b írálatok  és olykor 
kím életlen  önbírálatok hangzottak  el, volt 
közöttük nem  egy igen meggyőzőnek ható is, 
s rem ény  volt arra, hogy a  nem  ritkán meg
rázó h a tású  szembekerülés a felelősséggel, 
a tisztu lás komoly m értékű kivívására vezet.

Csak rosszindulatú elfogultság állíthatná, 
hogy ez az akkoriban oly eleven várakozás 
h iúnak  bizonyult, és az igazságnak megfelelően 
öröm m el ismerhetjük fel, hogy az 1956 tavaszi 
felbuzdulás történetírásunkban sem m aradt 
eredm énytelen. Számos vonatkozásban előbbre 
ju to ttu n k  az igazság felderítésében, s erősen 
m egközelítettük azokat a terü leteket is, ame
lyektől 1956 előtt szinte formális tilalom  ta r
to tt távo l. Sok igazság lett m agától értetődő 
természetességgé, s ennek a történetírás terü
letén tú l is számos vonatkozásban m egm utat
kozik a kisugárzása. Bátran állítható , hogy e 
tisztulás és a további tisztázásért folyó histori
kus h a rc  nélkül nem készültek volna el olyan 
művek, m in t például Szabolcsi Bence: Válaszút- 
ja , Sőtér István: Nemzet és haladás, N agy Péter: 
Szabó Dezső vagy akár V ajda Im re  egy-két 
közgazdasági tanulmánya, hogy csak néhány 
kiem elkedően jelentős eredm ényt említsünk.

E gyebek között arra is m egvan minden 
okunk, hogy e kedvezően értelm ezhető tüne
tek közé soroljuk be a közelm últban megjelent 
két ha ta lm as kötetet, am ely M agyarország 
történelm ének új feldolgozását hozza; ide
tartozik  az Akadémia k iadásában megjelenő 
új M ag y a r Irodalom történet (illetve eddig

megjelent kötetei), a Századok legutóbbi idő
ben megjelent néhány tanulm ánya, vagy a 
főként Károlyi M ihályné és Mód Aladár 
érdeméből megélénkült érdeklődés K árolyi 
M ihály történelmi szerepének való értékelése 
irán t. Nyilván akad még kedvezőtlen jelenség 
is bőségben, de azt hisszük helyesen értelme
zett feladat elsősorban az örvendetes és előre
m utató  tüneteket kiemelni. H iba volna azért 
nem  látni, hogy a történetírói front még m in
dig elég viharos és kiegyensúlyozatlan. Leg
kevésbé sem tekinthető olyan békésen idilli
kusnak, amilyennek a  kívülálló, mondjuk a 
Pach Zsigmond Pál tollából (Századok, 1964. 
5 .-6 . sz.) megjelent egyébként hasznosan 
áttekintő tanulm ány alapján  gondolhatná. 
Nem  e folyóirat hasábjaira való, s nem e cikk 
kereteibe illő a részletekbe menő vita akár 
ezzel a sokfelé konciliáns állásfoglalással, akár 
a dogm atikus-nacionalista, tehát konzervatív 
nézetekkel. Inkább a gyakorlattól távolabb 
eső, az t elsősorban csak példázásként igénybe 
véve, azzal az elvi kérdéssel kívánnék foglal
kozni: mire kell ma legfőképpen törekednünk 
történetírásunkban, m ilyen tapasztalatokat 
hasznos szem előtt ta rtanunk , s hogy hol je len t
keznek azok a buktatók, amelyek nehezítik, 
ha ugyan egészen meg nem  akadályozzák fel
adata ink  teljesítését.

Nyilvánvalóan prim itív  alapigazságot fejez 
ki az a megfogalmazás, hogy a történetírónak 
feladata bemutatni az igazat, az eseményeket úgy 
m egírni, ahogy azok történtek.

Á m  aki valaha is részt vett bírósági tá r 
gyaláson, jó l tudhatja , milyen rendkívül 
nehéz még a jó indu latú  és segítőkész szem
tanúk  vallomásai alap ján  is rekonstruálni azt, 
hogy a valóságban mi is történt. Ebből azután 
következtetni lehet a rra , hogy milyen végtele
nül nehéz teljes felelősséggel ábrázolni vala
milyen történelm i folyam atot a dokum entu
mok, esetleg vallomások, mégpedig gyakran 
egymásnak éppen homlokegyenest ellentmondó 
tényezők alapján.

M ert egyszerű dolog kim ondani, hogy a tö r
ténetíró  írja meg az igazságot, de nincs szük
ség különösebben szenzitív intellektusra annak 
felismeréséhez, hogy m aga az igazság is merő
ben komplex valami, távolról sem egyértelmű, 
teljességében alig is ábrázolható tünemény. 
Visszaadására vagy inkább  visszaidézésére 
m ajdhogynem  kissé művészi képesség szüksé
ges, m ert nagyon finom arányérzéket, akusz
tikai reagálóképességet, stílus iránti érzékeny
séget és ábrázoló tehetséget is követel.
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így például: Károlyi M ihály egy eddig 
publikálatlan cikkében 1918 októberének éjsza
kájáról m egírja, hogy az Astoria-szálloda 
egyik szobájában fogva tarto tt budapesti kato
nai parancsnokok milyen ragyogva figyeltek 
fel egy-egy dörejre, amely ugyan ajtócsapko
dásból eredt, de ők azt rem élték, hogy az őket 
kiszabadító sereg ágyúzását hallják. Erről 
Hatvány Lajos -  ugyancsak szemtanú -  az 
Esztendő 1918 decemberi szám ában megjelent 
emlékezései között (Egy nap  története) azt 
írja, hogy a forradalom  vezetői minden ajtó
csapkodástól megremegtek, attól tartva, hogy 
jönnek a kormánycsapatok. H atvány közlése 
nyilván gúnyolódó és öngúnyoló is, s nem  az 
októberi vezetők politikai m agatartására je l
lemző, hisz ő maga is közéjük tartozott. H a 
azonban ugyanezt (idézőjel nélkül) a M agyar- 
ország Története (II. köt. 284. 1.) 1964-ben 
visszaidézi, akkor ebből a m ai olvasó szá
mára az derü l ki, hogy itt csupa gyáva, riad t 
kispolgár ült együtt, s reszketett tettei követ
kezményeitől. Ez világosan példázza, hogy 
ugyanannak az eseménynek többszöri vissza
adása m ennyire nem m utat azonos tarta lm at 
-  bár egyik sem „hazudik” vagy torzít tuda
tosan.

Mi hát a mérték? M i a történetíró „ars 
historicá” -ja? S főleg hogyan állíthatók fel 
tudomány-etikai szabályai, hol a határ, am e
lyen innen igazságkereső felelősség, rajta túl 
azonban m ár voluntarista felelőtlenség van?

Alighanem azért, ha csak lazán megfogal- 
mazhatóan is, de van bizonyos, általános 
érvényre igényt tartó követelmény, amely ha 
nem is m erít ki m indent, am ire szükség lenne, 
mégis valam i, aminek hiányában nem lehet 
igaz, felelős, írástudóhoz méltó szinten tör
ténelmet írni.

A legfontosabb ilyen követelmény aligha
nem az igazság feltárásának szenvedélyes 
vágya, azt is m ondhatni: tudományos kíváncsiság, 
benső szükséglete annak, hogy a történések 
rugóit és m echanizm usát kikutassák. És itt 
m indjárt egy másik, bonyolultabb követel
mény: nyitva kell ugyanis állnia minden igazi 
kutatónak a rra , hogy búvárkodásai olyan 
eredményekre vezetnek vagy vezethetnek, 
amelyek nem  egyeznek az előre elképzelt, sőt 
vallott képpel. Ezen azt értjük, hogy term é
szetesen m indenki bizonyos előzetes elképzeléssel 
ül neki egy-egy történelmi szakasz, jelentősebb 
történelmi alak vagy folyam at tanulm ányozá
sának. Előzetes ismeretekből, de önm aga 
historikus ösztönéből, legfőképpen azonban

világnézetéből m erít valamilyen előzetes ké
pet -  s az előzetes elképzeléstől annál is nehe
zebb elszakadni, minthogy esetleg azt a lá t
szatot keltheti, hogy ezzel a világnézeti a lap 
tól is el kell szakadni, holott ez nem igaz. Hogy 
nagyon vulgáris példát hozzak fel erre, nem 
egy esetet lehetne a közelmúltból felidézni, 
am ikor fiatal történészeink, akik az ötvenes 
évek részben erősen torzító történelem szem 
léletében nevelkedtek, csak érett fejjel, a tisz
tító hatású pártkongresszusi határozatok isme
retében eszméltek fel tévedéseikre vagy félre- 
vezetettségükre. így  például, aki felismerte, 
hogy Révai József és iskolájának viszonya a 
nacionalizmus kérdéséhez, még a régebbi 
m últ korszakaira vonatkoztatva is hibás volt, 
sem m aga nem  szűnt meg m arxista lenni, 
sem azt nem  vonja kényszerűen kétségbe, hogy 
Révai is a maga értelmezte m arxizm usból 
indult ki, s m aga is áldozatul esett a sztáliniz
mus torzító hatásának.

Bizonyára senki sem akad ma m ár, aki 
Szabó Ervin marxista voltára vonatkozó pejo
ratív következtetéseket von le abból, hogy 
m erőben más -  szigorúbb -  ítéletre ju to tt 
Kossuth Lajos 1840-1849-es szerepe tekinte
tében, m int mondjuk a nagyrészt R évai fel
fogását követő Szabad György.

S végül nem szűnt meg katolikus világ
nézetű szellemtörténész lenni Szekfű Gyula 
akkor sem , amikor a negyvenes évek elején 
ráeszmélt, hogy „valahol u ta t tévesztett” , vagy 
amikor az öreg Kossuthról írt nagyszerű dol
gozata számos ifjabbkori, többek között a 
„Három nemzedék” -beli Kossuth-ítéletével erő
sen szembekerült.

A másik, de súlyban semmivel sem kevésbé 
jelentős követelmény az a legmélyről fakadó 
őszinteség, amely nemcsak képessé tesz a 
független gondolkodásra, hanem  egyenesen kény
szerít rá, s amely egyben elvezet annak  fel
ismerésére is, hogy nem  elég igazat írni, m ert 
az igazat kell megírni. Ezen azt értem , hogy 
az igazság egy része nem igazság -  s legfeljebb 
a rra  a negatív (de azért persze nem  értéktelen) 
jelzőre tartha t számot, hogy hazugságtól m en
tes.

I t t  is csak egy-két kézenfekvő példát emlí
tünk. Bárkinek, bárm i legyen is a személyes 
érzelme vagy ítélete róla, nem lehet az 1945-öt 
követő magyarországi történelem ről írni R á 
kosi M átyás szerepének elhallgatásával. Nem 
lehet továbbá, m ert hitelrontó, a két m unkás
párt egyesülését megelőző szociáldemokrata 
politikáról igazat írni M arosán György nevének
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puszta említésével, szerepének elhallgatásával. 
M ivel az ilyen torzulások csaknem m inden 
esetben aktuális politikai meggondolásokból, 
óvatosságból vagy vélt szükségletekhez való 
-  b ár csaknem m indig téves és hibás -  alkal
mazkodásból fakadnak, elég természetesnek 
kell tekinteni, hogy annál nagyobb a kisiklás, 
vagy a helyes vágányról való lesiklás veszélye, 
minél közelebbi m últ tárgyalásáról van szó.1 
Alighanem  nagyrészt ezzel m agyarázható, 
hogy a  Magyarország Története 1918 előtti 
részei kevesebb kifogásra adnak okot, m int az 
u tána következők -  s annál több az elkedvetle
nítő jelenség, minél közelebb érjük a mát.

Nyilván más előjelű, de lényegében ugyan
ebből a forrásból szárm azó tünet újabbkori 
történetírásunkban, hogy helyesen bírálva a 
X IX . századi m agyar uralkodó osztályok és az 
egész uralm i rendszer sovinizmusát, erőszakos 
nemzetiségi politikáját, egyben helytelenül el
torzítva a nacionalizmus elleni küzdelmet, 
hajlandók valóságos apologetikát írni a nem 
zetiségi vezetők dem okratizm usáról. Nem lát
hatom  sem indokoltnak, sem hasznosnak, de 
még opportunusnak sem, ha a szlovák Stűr, 
a rom án Balcescu vagy a szerb Garasanin 
úgy szerepelnek történetírásunkban, m intha 
ők, korukat és társadalm i viszonyaikat, főként 
azonban a magyar értelmiség legjobbjait is 
megelőzve, sokkal ha lado ttabb  eszméket h ir
dettek volna a m agyarokkal való együttélés 
tekintetében, m int a haladó  m agyarok.2

Ez ugyanolyan prekoncipiált állásfoglalás 
és indokolhatatlan összemérés, m int az, amikor 
m últunkban a valóságnál több forradalmi meg
m ozdulást akarunk felfedezni, vagy elhallgat
juk, hogy például 1849-ben nemcsak a nemze
tiségek mészároltak m agyarokat, hanem  m a
gyarok is vesztőhelyre küldtek, sőt le is mészá
roltak nemzetiségieket -  m íg nemzetiségi és 
m agyar parasztok egyaránt dúltak nemzeti
ségi és m agyar nemesi udvarházakban.

M indezeket a példákat azért is kellett emlí
tenem, m ert ezzel érzékeltetni akartam , hogy 
milyen nagy szám ban és milyen sokfelől 
tapasztalhatók a nehézségek, amelyeket okvet
lenül le kell küzdeni ahhoz, hogy történet- 
írásunk valóban magas szintre emelkedve, 
teljes h itelt nyerve, elláthassa a nemzet és 
főleg az ifjabb nemzedékek tájékoztatását 
m últunk kérdéseiben.

M ielőtt még kissé részletesebben belemen- *

* E cikk jegyzetei technikai okokból a 64. oldalra 
kerültek.

nék a Magyarország Története általános tanul
ságokat nyújtó részleteinek b írálatába vagy 
elemzésébe, szeretnék valam ire utalni, ami 
azért is különösen fontos, m ert úgy vélem, 

- bizonyos értelemben történetírói gyakorlatunk 
legtöbb gyarlósága kifejezésre ju t  benne.

Elég nehezen fogalmazható meg az, am it 
itt kifogásolok, m ert nem valami elvi dologról, 
m in t inkább egy kialakított és ellenszenves 
gyakorlatról van szó. Azt hiszem a legegysze
rűbb  egyenesen kimondani: hagyjuk abba a 
tények szembeállítása helyett a jelzőkkel foly
ta to tt „v itákat” . Azt értem ezen, hogy az 
utolsó években közhasználatba került igen sok 
pejoratívnak szánt jelző-meghatározás-jellem- 
zés, m int kozmopolita, revizionista, szociál
dem okrata, antim arxista, opportunista, vagy 
ellenkezőleg, dogmatikus, szektás, sztálinista, 
rákosista stb. -  szűnjék meg az érveket pótolni. 
Tegyen le mindenki az egyszerű és vitaképte
len módszerről, amely valamely állítást azzal 
akar megcáfolni, hogy „szociáldemokratiz- 
m us” vagy „dogm atizm us” , m ert ez így semmit 
sem mond. Értelm e az állításoknak tényekkel, do 
kum entum okkal történő megcáfolásának van. 
Ebbe a rossz kategóriába tartozik persze az 
idézetekkel való érvelés is, amelynek céltalansága 
m ár sokszor bebizonyosodott, m ert hiszen 
idézettel csaknem mindig egyenértékű ellen
idézet állítható szembe -  nem  is ritkán egy
azon szerzőtől, aki más-más körülmények 
között természetesen mást-mást m ondott -  és 
egyiket sem szánta örökérvényű posztulátum - 
nak. A példák persze végtelen sokaságban 
lennének felsorolhatok, de erre itt nincs tér, 
és nem  is lehet szándékom e cikk keretében 
szakmai vitába szállni a felfogásommal ellen
kező nézetekkel vagy a kifogásolt gyakorlat
tal. Lévén általános kritikai értékeléssel és 
nem  történelm i szakkérdésekkel foglalkozó a 
folyóirat, amely megjegyzéseimnek szívélye
sen teret ad, úgy vélem, az a helyes, hogy a 
Magyarország Történetéből azokra a területekre 
korlátozzam  megjegyzéseimet, amelyek nem  
vagy nem  kizárólag szakmai, hanem  általános 
érdekű és elvi jelentőségű vonásokat illetnek.

Így kínálkozik m indjárt elsőnek a kérdés, 
am ely most számos területen és ú jra meg újra 
ismétlődve jelentkezik irodalom történet, zene- 
és m űvészettörténet területén is, nevezetesen, 
hogy helyes-e, a leginkább célravezető-e a sok 
önálló író-munkatárssal dolgozó, több egymás
u tán  következő tanulm ányt közlő „szerkesz
te tt” m unka előtérbe kerülése? Fordítva: nem  
lenne-e helyesebb azt a módszert követni,
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hogy sok segítő -  és persze megnevezendő -  
munkatárs közreműködésével s m unkája a lap 
já n  egy vagy két tudós írja meg összefogla
lóan, tehát egységesebben, harm onikusabban 
a végleges szöveget, ahogy például a m ár emlí
te tt H óm an-Szekfű könyv készült.

Előre kell itt bocsátanom, hogy inkább fel
vetem a kérdést, semmint határozottan  állást- 
foglalok benne. Tudom , hogy tudományos 
intézeteink, maguk az ilyen átfogó m unkákkal 
foglalkozó kiadók, s az Akadémia is hajlik a 
szerkesztett és több íróval dolgozó rendszer 
felé -  én úgy vélem, több a hibaforrása, m int 
amennyi az előnye, egységesség helyett bizo
nyos fokú hátrányos tagoltság származik 
belőle.

A Magyarország Története 10 önálló, felké
szültségben, íráskészségben, sőt történelm i 
szemléletben is eléggé különböző kutató, egy
mást nem folytató és nem kiegészítő, egyen
ként önm agáért helytálló dolgozatából áll. 11 .- 
nek hozzávehetjük az időrendi táb lázat író
já t, s így a főszerkesztővel és az önálló dolgo
zatot nem író szerkesztővel együtt 13-an 
viselik a m unkáért a felelősséget. Azt hiszem 
bátran  állítható, hogy ennek a „puzzle” - 
módszernek vannak olyan alkati veszélyei, 
amelyeket legalább is mérlegelni érdemes, 
m ert hiszen olyan könyvről van szó, amely 
hivatott rá, hogy évekig, sőt évtizedekig csa
ládok kézikönyve legyen.

Elég beszédesen tanúsítja aggodalm aim  
jogosságát, ha megemlítem, hogy a m ű I. 
részének végén (I.kö t. 158. 1.) Székely György 
szerint a szultán a mohácsi csata u tán  „m aga 
sem tudta, hogy megnyerte-e m ár az össze
csapást. Éjszaka nem is üldözték a m agyaro
kat.”

A II. részben azonban m ár a következő 
(161. 1.) átm enet nélkül azt olvashatjuk, 
hogy az 1526. augusztus 29-ét követő napon 
mindenki menekült Budáról, m ert „Szulejm án 
győztes serege feltartóztathatatlanul vonult 
Buda ellen” .

Nyilvánvaló, hogy m indkét állítás igaz, 
helyes és megírandó. De nyilvánvaló az is, 
hogy ha ugyanaz a szerző írta  volna az első 
fejezet végét és a második rész elejét, akkor 
nem  ír le egymás után két ilyen fonákul ható 
bekezdést.

Rendszernek tehát úgy vélem helyesebb, 
ha egy kéz írja meg, egy író hangolja össze, 
teszi egységessé azt, am it anyagában leplezet
lenül is többen állítottak össze -  s itt persze 
mindegy, hogy történetírásról, irodalom törté

netről vagy más hasonló terület általánosan 
összefoglaló művéről van szó. Alighanem 
végül mégis ez az egyetlen biztos módszer 
arra, hogy egyenetlenségeket, aránytalanságo
kat elkerülhessenek, amelyeket még a leg
gondosabb szerkesztői munka sem küszöböl
het ki teljesen. A Magyarország Története is 
m utat ilyen egyenetlenségeket, bár persze 
érthető -  ha nem  is örvendetes —, hogy az utolsó 
120 év története  annyi helyet kap, m int a 
megelőző századok együttvéve. I t t  a szerkesz
tésnek olyan problém ái adódnak, amelyeket 
jól nem, legfeljebb kevésbé hibásan lehet csak 
megoldani, -  ami a Magyarország Története 
szerkesztéséről bátran  elm ondható. Ennek 
köszönhető elsősorban, hogy sikerült, úgy 
vélem, m inden eddigi hasonló m agyar munka 
közül a kiemelkedően legjobbat létrehozni.

A szerkezeti aránytalanságokból - s a  m a
gam egyoldalú ismereteiből is -  következik, 
hogy megjegyzéseim, elismerő és esetleg itt-ott 
kifogásoló hozzáfűzéseim is túlnyom ó részben 
a legújabb korral foglalkozó második kötetre 
vonatkoznak.

összességében bátran m egállapítható, hogy 
az egész kiadvány igen érdemes, s az említendő 
kisebb hibák a remélhetőleg ham arosan követ
kező új kiadásban m ár kiküszöbölhetők lesz
nek.

M indenesetre utalnunk kell a rra , hogy 
olyan emlékezetesen pompás rajzok, mint 
például a m agyar föld népeinek ismertetése 
a honfoglalás előtt, vagy M átyás király és 
korának ábrázolása Székely György műve 
m indkettő), vagy a XVI. századi magyar 
gazdasági fejlődés leírása (R . Várkonyi Ágnes) , 
újabbkori történetírásunk jelentős eredményei
ről tanúskodnak, és a régi rossz történetírói 
nyelv szuggesztiója alól való fokozatos fel- 
szabadulás örvendeses jegyeit viselik magukon. 
Talán éppen ezért tartom  szükségesnek meg
említeni, hogy nem  kell olyan bosszantó 
fogalmazásoknak helyt adni, am ilyen például 
az, hogy a  királyság kialakulása körül betele
pedett ,, . . . egyház fő feladata m ár ekkor a 
kizsákmányolás szentesítése volt” . I tt vala
milyen félrehallás folytán történik olyan enged
mény m egtétele, amire semmi szükség nincs, 
s senki sem esik a klerikalizmus gyanújába, 
ha megírja, hogy 1000 körül az egyház szerepe 
túlnyomórészben haladó és a haladást, a fej
lődést elősegítő volt. K ár -  csak erre kíván
tam  itt s a m ajd még következő hasonló 
„melléírások” kiemelésével felhívni a figyel
met -  az egyébként kitűnő vagy m inden
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képpen érdem es munkák hitelét ilyesmivel 
rontani.

A X IX . század első felét tárgyaló Vörös 
Antal és Varga János m unkája nagyjából és 
egészéből ta rtja  az egész m unka színvonalát, 
bár különösen figyelemre méltó egyéni állás- 
foglalást vagy tényanyagot egyikük sem nyújt. 
Ez m á r  olyan korszak, am elyet az olvasók 
közelebbről -  és nem is m inden álhazafias tor
zítástól m entesen -  ismernek, tehá t hasznos 
le tt vo lna, h a  a szerzők kissé jo b b an  elkülönítik 
m agukat a  nem  helytálló hagyom ányoktól. 
A könnyebb megoldást választották Deák 
Ferenc és Széchenyi István értékelésével, 
s bán tó  az olyan felületes és nem  is helytálló 
m egállapítás, hogy a 40-es évek Akadémiája 
reakciós, vagy hogy a centralisták olykor „kárt 
okoztak a haladás táborának” . Egyenesen 
súlyos h ib a  azonban leírni az t a legrosszabb 
dualisztikus hagyományokból vett m ondatot, 
hogy D am janich  János „a  nyelvére nézve 
szerb, de  szívében magyar volt” . Sajnos az 
1848-1849-re vonatkozó rész tarta lm az sok 
ilyenfajta, inkább átgondolatlan,sem m int meg
fontolt szándékú elfogultságot -  b á r végső 
fokon k id erü l belőle a szomorú valóság, neve
zetesen az, hogy nem kell bűnbako t keresni, 
m ert 1849 késő tavaszára a szabadságküzdelem 
rem énytelenné vált, és lehetetlen volt szem elől 
téveszteni a  katonai téren is elkerülhetetlen 
végzetet.

Az ez t követő két rész -  Szabad  György 
és H an ák  Péter fejezetei -  az egész munka 
kiemelkedően legsikerültebben megoldott, önm aguk
ban külön-külön magas színvonalú, a leg
szebb rem ényekre jogosító és a legm agasabb 
igényekre is biztató szakaszát nyújtja a 
Magyarország Történeté-nek. M ind  történetírói 
hitelesség, m ind lelkiismeretes elmélyülés te
k in tetében kiváló alkotások ezek, amelyeknek 
értékét m ég külön fokozza az elég örömmel 
nem  is üdvözölhető írói, csaknem  művészi 
m űgond, igényes stílus és a kifejezések árnya
latai irá n t m uta to tt fokozott érzékenység. Ez a 
történetírásunkban egyre ritkább erény Szabad 
és H an ák  írásából serkentően befolyásolhatná 
elsősorban fiatal historikusainkat, akik nem 
ford ítanak  kellő figyelmet a rra , hogy a törté
netírás egyben írásművészet is.

Azok a  részek, amelyekben Szabad György 
az abszolutizm us korabeli agrárkérdéseket 
m u ta tja  be, az a pregnáns megfogalmazás, 
hogy a „tétlenség oppozíciós lá tszato t ado tt” 
(II. 23. 1.), a  polgárság kialakulásának árnyalt 

elemzése (30-34.1.), a munkásság fejlődésének

plasztikus, bár talán kissé sovány ábrázoásal 
(34-35. 1.), s végül az 1860-as átalakulás 

rom boló hatásának bem utatása (50-51. 1.) 
kitűnőbbnél kitűnőbb részek, s még a törté
nelem ben járatos olvasó szám ára is rendkívül 
gazdag anyagot nyújtó m unka. Szabad híven 
és meggyőzően ábrázolja a nemesi ellenszegü
lés és a paraszti forradalm i hajlandóság tú l
becsülésének ferdítő hatását.

Kifogásolni lehet, hogy óhatatlanul ellent
m ondásokba keveredik, am ikor a passzivi
tást -  a nemzeti legendáknak tett engedmé
nyekkel -  túlértékeli, de becsületesen megírja, 
hogy az ellenállást a „renegátok nagy számá
val szemben” csak „m aroknyi” csoport ta r
to tta  fenn. Ugyancsak indokolatlan és az 
50-es évekből származó sablonná merevedett 
fogalmazás, hogy „a  H absburg-birodalm at az 
európai egyensúly pillérének tekinthető Anglia 
jó indu la tú  semlegessége” te tte  -  a cári hatalom 
m ellett -  képessé arra, hogy „ú rrá  legyen az 
1848-1849-es forradalm ak m egrázkódtatá
sain” . Ausztria ezzel szem ben a maga erejéből 
leverte volt m ár a prágai és itáliai felkeléseket, 
s m int egy angol történetíró  írja, Palmerston 
h ibája, hogy nem becsülte eléggé „Ausztria 
bám ulatos gyógyulási képességét” .3 Nem kell 
tehá t m agunkat átadni annak  az önkínzó 
feltételezésnek, hogy a K ápolnától Budán 
keresztül Komáromig kergetett osztrák haderő 
kim erítette az osztrák tartalékokat. Hiszen 
a cári beavatkozással egy időben m ár Haynau 
új sereggel indult a forradalom  ellen, amely
nek sorsa m ár ekkor m eg volt pecsételve. 
Persze igaz m arad, hogy a brit kormány 
kívánta Ausztria fennm aradását, de ehhez 
semmi aktív segítséget sem nyújto tt.

K ár, hogy Szabad éppen  Deák Ferenc 
megítélésében nem olyan elfogulatlan, am i
lyennek a m últ századi m agyar nemesség e 
legjobb inkarnációja irányában  lennie kellene, 
s önm aga szintje alá kerül, amikor azt írja 
róla, hogy ,,. . . azért, hogy a  birtokrendezéssel 
já ró  bonyodalmaktól m entesüljön, eladta bir
tokát és Pestre költözött” . Ez a nagyon bonyo
lult és m ár a legkomolyabb értékelés után 
kiáltó Deák-kérdés oktalan vulgarizálása. De 
ezek apró  részletek, s nem  érintik Szabad 
m unkájának kitűnőségét.

Az 1890-1918. évekkel foglalkozó fejeze
tekben Hanák Péter olyan analízist, olyan 
átfogó, a nemzeti élet gazdasági, társadalmi, 
politikai és kulturális a lk a tá t felölelő képet 
nyújt, hogy ezzel valósággal iskolát csinál
hatna. Okosan, józanul, m értéktartóan fog
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lalja egybe a dualizmus strukturális válságá
nak elemeit a külön m agyar kríziséivel, s 
ugyanakkor össze tudja kapcsolni m indezt az 
egyetemes nemzetközi problém ákkal is. M un
kája kiválóan bizonyítja, hogy lehet a széles 
olvasótömeg érdeklődését felkeltő, szám ára 
hozzáférhető és érthető form ában írni úgy, 
hogy az egyben magas tudom ányos igényeket 
is m aradéktalanul kielégítsen. Ez a historiog
ráfia legjobban értelmezett feladata: tudom á
nyos apparátussal ellátni a nem zet felvilá
gosításának, az ifjúság nevelésének feladatát.

Inkább apróságok, de éppen jellegüknél 
általánosan szimptomatikusak lévén, említést 
érdemelnek egyes fogalmazások, kitételek, 
amelyek úgy hatnak (bocsánatot kérek a 
triviális hasonlatért), m in tha valaki a maga 
méreténél szűkebb cipőbe szorítva a lábát, 
egyébként egyenes, szép já rá sa  helyett sánti- 
kálni kénytelen.

Hanák okosan és világosan m utatja  meg, 
hogy a századforduló tá ján  a munkásosztály 
pártja, a Szociáldemokrata P árt túlságosan 
érzéketlenül a nemzetiségi problém ák és az 
agrárkérdés jelentősége irán t, az értelmiséggel 
szembeni szektás elfogultság következtében is, 
meglehetős elszigetelten állt a m agyar poli
tikai életben. Akkor azonban nem  szabad azt 
írni, hogy 1905-ben a választójogért tüntető 
munkásság „elsöpörhette volna az osztály
parlam entet” (II. köt. 209. 1.), vagy hogy a 
darabontkorm ány belügyminiszterével, Kris- 
tóffyval szemben „önálló erőként” kellett 
volna fellépnie. Károlyi M ihály, aki kor
társi türelmetlenséggel ítél m indenkor a 
szociáldemokraták tergiverzáló m agatartásá
ról, azt írja, hogy ,,. . . az állam i élet hatalm i 
magaslatain két irányzat birkózott egymással. 
Az egyik irányzatot Ferenc Ferdinánd trón
örökös és köre képviselték. E körhöz tartozott 
Czernin (és Kristóffy. -  H . Z.) is. A nemzeti 
kisebbségek és a szocialisták természetesen ezzel 
az iránnyal rokonszenveztek.” (A kiemelés tőlem 
van. H. Z.) S ha nem is tekintem  Károlyi 
véleményét feltétlenül helytállónak, bizonyos, 
hogy közelebbről látta a lehetőségeket, s nem 
kívánt lehetetlent az akkori m unkáspárttól.

Nem adekvát kifejezés, hogy Jászi, Szende 
és a polgári radikálisok „jóhiszem ű buzga
lommal” (226. 1.) já rtak  el, s az sem állítható, 
hogy a választójog m iatt „ a  szociáldemokrácia 
felett meddő évtizedek repültek el” (228. 1.), 
holott ezekben az évtizedekben szerveződött 
osztállyá és szakszervezetben töm örült erővé a 
munkásság.

Még számos, ennél nem jelentősebb, de 
ennyire azért jelentős apróságot lehetne em lí
teni, s a szakmai kritikának feladata lesz vala
mennyi téves fogalmazás vagy oktalanul al
kalmazkodó kitétel kigyomlálása egy elkövet
kezendő kiadáshoz. M indez miben sem csök
kenti H anák Péter m unkájának kiváló m inő
ségét, magas színvonalát, és ismételten rá kell 
m utatni a fejezetei m egírásában lépten- 
nyomon m egörvendeztető artisztikus gondos
ságra.

Az egész szerkesztési elv kapcsán kell rá 
m utatnom  arra  például, hogy mikor H anák 
helyesen á llap ítja  meg: Ady nélkül a kor 
elképzelhetetlen, akkor az u tána következő 
részben meg sem említik halálát!

Az 1918 u tán i korszakot tárgyaló, s az 
előzőknél csaknem összemérhetetlenül gyen
gébb részekről ugyanoly kevéssé szándékom 
részletes kritikát írni, m int az 1945-öt követő 
éveket tárgyaló fejezetről. Elvileg úgy hiszem, 
s itt most ismétlem: nem lehet a véglegesség 
igényével az ilyen közelmúltról tudományos 
igényű beszámolót írni, s alighanem  a feladat 
nehézsége vezetett a sorozatosan kiütköző, 
bántó, hitelrontó hibákra, amelyek közül csak 
néhány, kivételesen irritáló és szimptomatikus
nak is tekinthető pontra kívánok rám utatn i, 
itt még sokkal jelentősebb szerepet hagyva 
hátra a szűkebben érteltnezett szakmai kriti
kának. Erőltetett és nem  mindig őszintének 
ható a K árolyi-forradalom ról szóló rész, de 
félrevezető, ha a tanácskorm ánnyal szemben az 
a kifogás kap hangsúlyt, hogy fenntartotta az 
alkoholtilalm at, s hogy a „nem zeti érzés külső 
m egnyilvánulásaira” nem  fordított elég gon
dot. Azt hiszem, joggal vethető a szerző szemé
re, hogy itt és az ilyesféle megjegyzésekben 
rovására írja  a tanácskorm ánynak azt, hogy 
a forradalom  e rom antikus korszakában nem  
volt mentes az annyira tiszteletre méltó naiv i
tástól sem, s hogy -  miközben fegyverrel te rü 
leteket hódított vissza -  nem  volt hajlandó 
elvtelennek érzett alkalmazkodásra. A két 
háború közötti -  ellenforradalmi -  korszakkal 
foglalkozó részben szintén nagyon sok a hasz
nos és instruktiv anyag, ha m agam valahogy 
nélkülözöm is benne az izzó szenvedélyességet, 
am it m int kortárs is szükségesnek tartok ezzel 
a nem zeti életünket oly mélyen megfertőző 
provinciális-prefasiszta negyedszázaddal szem
ben. Éppen ellenkező előjellel, m int a H anák- 
részben tettem , úgy vélem: a szociáldemokrata 
politikával szemben sokkal súlyosabb b írá la t
nak lett volna helye, s nem  az volt a legna
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gyobb hiba, hogy „nem élt az önálló proletár
politika harci fegyverével” . M ég a túlzott 
radikalizm ussal igazán nem  vádolható II. 
In ternacionálé is sokkal súlyosabban bélye
gezte m eg Peyer K ároly politikáját, aminek 
vétkességét csak fokozza, hogy a harm adára 
zsugorodott területű országban a szervezett 
m unkásság száma jóval nagyobbra nőtt, m in t 
am ilyen a háborút megelőző időkben volt.4 
Egyébként is pontatlan és ki nem  elégítő az 
ellenforradalom  első 8-10 éve politikai viszo
nyainak ismertetése. Nem szabad például tú l
becsülni Vázsonyi szerepét, de elhallgatni 
R up p ert Rezsőét.

O ktalan  alkalmazkodásnak vélem, hogy a 
művészi „baloldali” csoportba sorolják a 
kiváló művészként érdemes, de cseppet sem 
baloldali Medgyessy Ferencet, am ikor olyan 
művésznek is kiváló, baloldalinak is helytállt 
alkotókat, m int Berény R óbert, K m etty  János, 
meg sem említenek.

N yom atékkai kifogásolandó az a fogalma
zás, hogy 1941-ben „nem  m agyar állam 
polgárságú” zsidókat deportáltak. Tudott, 
hogy ezeket a szerencsétleneket ötletszerűen 
fogdosták össze, senki irataikat nem  kérte, 
nem  ellenőrizte, semmiféle törvény nem  adott 
jogo t deportálásukra, kiszolgáltatásukra a 
ném et tábori csendőrségnek, am ely azután  
K em enyec Podolszknál halom ra ölte őket.

M ég ennél is súlyosabb és ezúttal m ár az 
általam  kifogásolt m agatartás legérdem ibb 
részét illető mulasztásnak tartom , hogy a 
m agyar kommunisták illegális m ozgalm ainak 
leírása közben egyetlenegyszer sem fordul elő 
R ajk  László neve. Igen nagy türelem re van 
szükség ahhoz, hogy itt a m egengedett óva
tosság határa inak  erős túllépését ne vessük a 
szerzők szemére.

Ez annál is inkább szembeötlő, m inthogy 
az 1945-öt követő korszak ismertetésében is 
csak kétszer említik nevét: először azzal kap
csolatban, hogy a nemzetgyűlésen előadta a 
M K P  program ját; s másodszor a Rákosi-féle 
törvénysértések kapcsán szószerint így: ,,. . . a 
legsúlyosabb Rajk László és sok más elvhű 
kom m unista koholt vádak alapján  történő 
1949-es perbe fogása és törvénytelen elítélése 
volt” . N em  kell nagyon bő m agyarázat ehhez 
a szöveghez. (1) Rajk Lászlót nem  „elítél
ték” , hanem  „kivégezték” , azaz árta tlanul 
meggyilkolták. (2) Nemcsak az „elvhű 
kom m unisták” ellen követték el a törvényte
lenségeket, hanem  igen-igen sok száz útitárs, 
dem okrata, de m indenképpen árta tlan  m a

gyar állam polgár ellen, néhány tízezernyi önké
nyesen m eghurcolt paraszt ellen. M indehhez 
nem kell egyéb, m int megnézni a bírósági reha
bilitálásokat, vagy még egyszerűbb: az M D Pés 
az M SZM P K özponti Bizottsága által hozott és 
a nyilvánosság előtt is ismeretes határozatokat.

Persze ennek megfelelően, s bizonyára azért 
is, m ert a feladat valóban szinte m egoldhatat
lan, ez az egész rész tele van könnyebb- 
súlyosabb hibákkal, pon ta tlan  adatokkal, 
felesleges szépítésekkel és kendőzésekkel, amik
re mind semmi szükség nincs. Az ilyen közel
m últra vonatkozóan, úgy vélem, legfeljebb 
addig szabad elmenni, hogy az eseményeket 
bem utató kronológiát állítanak össze, -  bár 
még ez is sok téves közlésre adhat alkalmat.

Visszatérve most m ár a kiindulási ponthoz, 
a jelenkori történetírás legaktuálisabb prob
lémáihoz, állítható, hogy a Magyarország Tör
ténete, míg egyfelől kitűnő m unka, másfelől 
elég sokat példáz a még m egoldatlan problé
mákból is. Mégis úgy hiszem, hogy a jelenlegi 
kérdések, a szakmán belüli és nem  mindenkor 
tudományos kiindulású felfogásbeli eltérések 
súlyosabbak, semmint a két kötetből kiderül. 
Az említett és a méretükhöz képest inkább csak 
jelzett gyengeségek, gyakran elvi koncessziók, 
ha nagyrészt főleg a megfogalmazásra vonat
koznak is, az öröklött és a még le nem vetkő
zött szorongásokból eredő hatás jegyeit hor
dozzák. Ezek, a historiográfia területén kívül 
eső tényezők felé tett engedmények, bizonyos 
fokig elkedvetlenítők, m ert b ár állítom, hogy 
senkitől sem lehet hősiességet megkövetelni, 
azt is állítom, hogy ma m ár az ilyen szem
pontok egyáltalán nem  vagy legfeljebb alig 
veendők figyelembe, s így méltánylást sem 
igényelhetnek.

Végeredményben, s m indent egybefoglalva: 
a Magyarország Története nagyon biztató, 
nagyon sokat ígérő m unka, s alkalmas rá, 
hogy történetírásunk fejlődése tekintetében 
optimistákká tegyen. A felhozott kifogások is 
azt tanúsítják, hogy a könyv kihívja, megkö
veteli a magas igényű bírálato t -  ez egyben 
legnagyobb dicsérete is. De az elért ered
ménnyel még nem elégítettek ki minden 
igényt, még tovább kell haladni a ferdítő 
hagyományok leküzdésének útján , s abban 
a tudatban, hogy ez a szocialista kultúra 
igazi szolgálata. M ert hiszen a történelem az 
m aga a nemzet, amelyben valamennyien 
bennefoglaltatunk, s történelm et írva, kicsit 
önarcképet is írunk. Igyekezni kell minél 
hívebbnek lenni.
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Tájékozódás

A freudi lélekelem ző tu d o m án y  kapcsán tö b b en  
rá m u ta ttak  a rra , hogy az  ebben  k idolgozott ka te 
góriák  — „Ö dipusz-kom plexum ” , „ősvalóság” , „ fe 
lettesén”  stb. — igen hason lítanak  a  m itológiák iste
neire  és szim bólum aira. Az , ,életösztön” és a  „ h a lá l
ösztön” pl. — valahol a  schopenhaueri filozófián 
keresztül — egészen áru lkodó m ódon m utogat vissza 
V énuszra és az A lvilágra.

Nos, a  ku tatások eklekticizm usa m eg az iskolák 
eklekticizm usa u tán  lassan egységesülő am erika i 
szociológia kategória-készlete is a lka lm at a d h a t 
ironizáló b íráló inak  ilyen „m ito lóg ia i elem ekké” 
való  emelésre. Ilyen  „ap o teo z isra  m egért”  kategó
riák  pl. a  „ tá rsad a lm i ko n tro ll” , a  „ tá rsad alm i szerep 
és státusz” , a  „b ü ro k ra tizá ló d ás”  (nem  pejoratív , 
hanem  m axw eberi értelm ében, azaz  m in t racionális 
organizáció), az , , ipari- vagy kom plex tá rsad a lo m ” , 
a  „ tá rsadalm i-ku ltu rá lis  vá ltozás” , a  „rétegződés 
és m obilitás” , a  „szocializációs folyam at és in te r- 
nalizáció” stb. Ezek a  kategóriák  jóval szám osabbak, 
m in t a  freudi lélektanéi. Je llem zőjük  egyfelől, hogy 
nagyobb részükben nem  spekulatív  előfeltevésekből, 
hanem  az em pirikus k u ta tó i gyakorla tbó l keletkez
tek, másfelől e kategóriák  — legalábbis forgalm azóik 
igényei és am bíció i szerin t — egy bizonyos közép
fokú általánossági szintig  a lkalm asak úgynevezett 
„ketegoriális elem zésre” . Ez u tó b b i azt je len ti, hogy 
a  kutató  szám ára  olyan Összefüggő há lózato t a lk o t
n ak , am elynek szálai m in d  m egm ozdulnak, ha  a 
ku tató  egy konkrét p ro b lém át h a jt fel és tere l felé
jü k  felderítő vá lla lkozásában. A  k u tató  az egyes 
kategóriacsoportokból n y ert inform ációkkal b ev ilá 
g íthatja  a  nem  kategorizált tá rsada lm i jelenségeket 
is, fényükkel pász tázhatja  a  te rep et.

Lewis A. Coser, az am erika i szociológia b a l
szárnyán helyet foglaló, egyesektől a  „n eom arx ista” 
csoporthoz szám íto tt n ém et szárm azású  szerző, 
e széltében-hosszában használt kategóriákkal tesz 
érdekes kísérletet. Coser újító  kedvével kapcsola tban 
érdekes m egem lékeznünk R . D ah ren d o rf m eg
figyeléséről. Ez a  m ásik „neo m arx ista”  szociológus 
kiem eli, hogy Coser ah hoz  a  gárdához tartozik , 
am ely a „ ren d d é ”  a laku lt am erika i szociológián 
belül m aradva  ku ta t olyan új orien tációk  u tán , m elye
ket az u ralkodó irányzatoknak  szem beszegezhet. 
Ez a professzionalista „b e lü lm arad ás” és ugyan
akkor új szellemiségeknek való m egnyitottság érhető  
tetten  ebben a  vállalkozásban is. A „szak m a” 
kategóriáinak a dobozait ez egyszer nem  az em p iri
kus kutatások konkrét anyagával tö lti m eg, hanem

Irodalom mint szociológia

a v ilágirodalom  egyes jelentősebb m ű veibő l vett 
szem elvényekkel. E  kategóriákban szinte m á r  u n a l
m as a konkrét ku ta tási eredm ények bősége. Egyes 
fejlett n y u g a ti országok szociológiájában ugyanis 
m ár éppen nem  jelentkeznek szűk keresztm etszet
ként -  m in t n á lu n k  — a m etodikailag kifogástalanul 
m egszervezett, v ég rehajto tt és feldolgozott em p iri
kus kutatások. Sőt az  elm életalkotás fo ly am atáb an  
gyakran  ez az a  tú lbu rjánzó  szakasz, am ely  a  tu d o 
m ányos „m egem észtésnél”  — m in t m ik o r egy óriás
kígyó túlságosan n agy  vadat nyelt el — fulladással 
fenyeget. Nos, az  am erikai szociológiában új ízű, 
ínyenc fa la tkén t h a t  a  világirodalm i rem ekekben 
m űvészileg á b rázo lt társadalm i p ro b lém ák n ak  az 
em líte tt ka tegóriák  tátogató  to rkába  való  „ b e tá p 
lálása” .

H a m ár egyszer m egvolt az ötlet, a  fe lad a t m eg
lehetősen egyszerűnek bizonyult. E zért a z u tá n  a  szer
kesztő válla lkozn i m ert a rra , hogy a  k u rren s po lgári 
szociológia kulcsproblém áinak sz in te  teljes spek tru 
m át -  a  kategória-m ito lógia teljes O lim p o szá t -  
„á tiro d a lm iasítsa” . V alóban, ha  kézikönyvekből 
ellenőrizni p ró b á lju k  ezt a  teljességet, a z t talá ljuk , 
hogy a tá rsad a lm i m orfológia (szociográfia, dem og
ráfia  s tb .), a  gazdaság- és üzem szociológia és n éhány  
speciális szociológiai ág kivételével a  bevezető 
m űvekével egyenértékű áttekintést kap u n k .

N em  érdek telen  Coser bevezető m egjegyzése sem. 
„Á m b ár az  iro d alo m  egy csomó egyéb  do log  is 
lehet, többek  között társadalm i ev id enciakén t és 
tanúság téte lkén t is felfogható.”  -  (R em éljük , hogy 
ebben a  „csom ó egyéb dologban”  b en n  van a  
művészet is!) — „Jó lle leh e t a  fikció sohasem  helyette
sítheti a  rendszeresen  összegyűjtött ig azo lt ism erete
ket” — írja  - ,  m égis e lláthatja  a  társad a lo m tu d ó st 
szociológiailag releváns anyaggal, szociológiai elm é
le t és k u ta tás k iinduló  pontjául szo lgálható  gazdag 
kérdésfelvetéssel . . . Nem csak szegényes lelkivilágú 
em ber, de rossz társadalom tudós is az  a  szociológus, 
aki nem  ism eri az  irodalm at . . . O lv asn u n k  kell 
M arxo t és B alzacot, M ax W ebert és P ro u sto t. Az 
egyik m egértése világosságot ad  a  m ásik  m egértésé
hez . . .  A  ku ta tó , aki olvasta D ickensnek a londoni 
C ityről szóló leírását, Balzac Párizs a n a tó m iá já t, 
h am arab b  m eg érti Simmelnek, P a rk n ak  vagy M un- 
fordnak a  m o d ern  városi civilizációról a d o tt  elem 
zéseit.”

A bevezető a z t bizonygatja, hogy az  anto lóg ia  
m ilyen hasznos olvasm ány a szociológusoknak, 
különösképpen a  szociológiai m u n k ára  felkészülők-
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nek. N em  szorul azonban  b izo n y ításra  az, hogy 
m enny ire  hasznos, táv la ttág ító , látásélesítő íróknak 
és iro d a lm áro k n ak  is.

É p p en  a  könyv em lítette széles tém askálája m ia tt 
ism erte tésünk  csak nagyon fu tó lagos lehet. A leg
több  fog a lo m n ál szerzők és m űvek  jelzésével kell 
beérnünk .

A  kultúra kategóriájánál p l. az  ún . „ku ltu rá lis  
re la tiv itá s”  illusztrálására D id e ro t Bougainville 
U tazásáb ó l közöl részletet: A  ta h iti  vendéglátó 
eu ró p ai vendégének felkínálja  a  feleségét és leá
nyait. Az eu ró p ai erkölcsére és va llá sára  hivatkozva 
sokáig h a b o z ik , végül elfogadja a  legkisebbik lány t.

Az ú n . , ,social control” fo g a lm án  G urvitch , vezető 
franc ia  szociológus, a z t a  tá rsad a lm i m echaniz
m ust é r ti ,  am ely  a feszültségek, ellentétek , konflik
tusok legyőzése és ezáltal az  egyes tá rsadalm i egy
ségek belső  in tegrálása  érdekében  m űködik. H atása  
nyom on követhe tő  az ún. k iscsoportokban: a  család
ban , az  isk o la i osztályokban, a  m űhelyekben, de 
nagyobb  tá rsad a lm i csoportosulásokban: társaságok
ban , szakszervezetekben, e tn ik a i csoportokban, sőt 
bizonyos tek in te tb en  össztársadalm i szinten is. 
Az erkö lcsö t, a  jogo t és a  nevelést éppúgy a társa 
dalm i k o n tro ll  fajtái közé soro lja , m in t a  m űvészetet 
és a  tu d o m á n y t. A szociális k o n tro ll kategóriája 
igen fon tos h e lye t foglal el C oser olvasókönyvében, 
m in t a h o g y  á lta láb an  az a m erik a i szociológiában. 
D a h ren d o rf  m u ta t rá  leg ú jab b  A m erikáról szóló 
könyvében a r ra  is, hogy az  am erik a i szociológia 
sa játossága „ a  társadalm i in tézm ények  normatív 
aspek tusára  való  rendkívüli figyelem összpontosítás” 
és a  g azd aság  és politika „ k em én y e b b ” struk tú rái
tól való e lfo rdu lás , am iben ő az  am erik a i szociológia 
etnológiai és ku ltú r-an tropo lóg iai beütéseit érzi. 
Coser a  tá rsad a lm i kontroll cím szó a lá  h a t szépiro
dalm i szem elvényt sorakozta t, m elyekben szerinte 
„egy c so p o rtn ak  vagy tá rsad a lo m n ak  azokat a  vezér
lő be ren d ezése it ábrázolja  az  ille tő  szépíró, amelyek 
b iztosítják  a z  egyének viselkedésének a csoport
e lvárásokkal való  konform itását” . (M eg kell jegyez
nünk, hogy a  konform itás félrevezető szó: i tt  ugyanis 
olyan „bensőségesíte tt”  tá rsad a lm i követelm ényekről 
van szó, am ely ek  révén az egyén „ a  legtöbb helyzet
ben a z t kívánja tenn i, am it ten n ie  kell”.) Nos, az ide 
összeválogato tt elbeszélésrészletek a  következők. 
J .  S te inbeck  É rik  a  gyümölcs c. regényéből a v ad 
n y ugat felé vándorló  m unkások vonulása, ahol a 
közös vá lla lkozás aktusa válik tö rvényterem tő  erővé. 
A h irte len  szü le te tt törvény érvényének  m egszilár
du lását S te in b eck  az em beréle t m éltóságátó l a  sza
bályozott nem iség ig  az együttélés sok-sok m ozzana
tán  áb rázo lja . A  X IV . századi F ra n c o  Sacchettinek 
a  korabeli v ise le teket ironizáló szem elvényével Coser 
azt ak arja  illu sz trá ln i, hogy a  „ d iv a t  zsarnoksága” 
egyáltalán  n e m  m odern jelenség . Je len tősebb  az 
A nna K a ren in á b ó l idézett egyetlen  o ldal, am elyen 
Tolsztoj S z ty ep án  Arkagyevics O blonszk ij jellem ét 
rajzolja m eg , m in t a  „k ívü lrő l i rá n y íto tt”  (other 
d irec ted , aussengeleiteter) em b er típ u sá t. Cosernek 
itt  könnyű do lg a  vo lt, hiszen az  ille tő  regény

részle te t m aga R iesm an, a  h á ro m  társadalm i karak 
te rtíp u s , a  „hagyom ány irány ítású” , a „belső irány í
tá sú ”  és a  „kü lső irány ítású”  kategória m egalkotója 
idézi „ A  m agányos tö m eg ”  c. nagy  jelentőségű 
m űvében . Sőt R iesm an Arkagyeviccsel szem be
á llítja  L evint, m in t a  „b e lső irány ítású” személy 
típ u sá t. A három  társad a lm i karak tertípus je len tő 
ségét a lig h a  lehet túlbecsülni az  am erika i szociológiá
b a n . A  társadalm i ko n tro lln ak  az a  három  form ája, 
am ely  ezekhez kapcsolódik, R iesm an m etaforáival 
élve a következő: a  „hagyom ányvezérlésű”  em ber 
szám ára  útmutató táblák á lln ak . A „belsővezérlésű”  
em b er szám ára  (ez a felfutó kap ita lizm us term elésre 
összpontosító  puritán ja) iránytű a belénevelt cél- 
tuda to sság . A „külsővezérlésű”  em berben viszont 
radarberendezés fejlődik ki, m e rt sorsa nem  a n n y ira  
ob jek tív  teljesítm ényein, m in t in k áb b  a  m ások ró la  
a lk o to tt vélem ényén m úlik. U gyanebben  a go n d o la t
k ö rb en  m ozog N athan iel H aw th o rn e  „A  skarlát 
b e tű ”  c. regényéből a  szégyenfa leírása is. А X V III. 
század b eli M assachusetts-i kolónia kvéker tá rsad a l
m á b a n  a  házasságtörő nőnek  élete végéig nagy  
p iro s b e tű t kellett viselnie a  m ellén . A  „hagyom ány
vezérlésű”  em ber tá rsad a lm i kontro lljának  kény
szerítő  erejű  szankciója tip ik u san  a  szégyen, a  m eg- 
tám a d h a ta tla n u l egységes, n a iv  csoporthiedelm ekből 
a  pellengérre  á llíto tt szem élyre irányuló  megvetés. 
A  „belső irány ítású” em bernél ezt a  zsandárszerepet 
m ajd  a  lelkifurdalás, a „kü lső leg  vezérelt”  em ber
típ u sn á l ped ig  egyfajta diffúz szorongás fogja elfog
la ln i.

A  tá rsad a lm i kontroll term észetesen nem  egyenlő
k éppen  „sz igo rú” , ill. m ély reható  az egyes ku ltú rák 
b a n , szubkultú rákban . C oser nem  vette  be olvasó
könyvébe H uxley Szép új v ilág á t, am ely pedig  
m o d ern  klasszikusa az ad  ab szu rd u m  v itt társadalm i 
e llenőrzés és szabályozás eszm ényének. A társadalm i 
k o n tro ll szélsőségeit Coser egyrészről a  K aram azov  
testvérek  N agy Inkv izíto rának  szédítően in to leráns 
szellem iségében, m ásrészről C am panella  N ap álla 
m án a k  „ to ta litá riu s”  rendszerében  ábrázolja.

A  szocializáció folyam ata so rán  az  egyén társadalm i 
szerepeibe tan u l bele. A szocializáció fo lyam atának 
leg fon tosabb  tényezője á lta lá b an  a  család -  a  gyer
m ek és a  társadalom  összekötő kapcsa - ,  am ely a  tá r 
sad a lm i no rm ák a t bensőségesíti a  gyerm ekben. 
A bensőségesítés úgy tö rtén ik , hogy vágyat fejlesz
tenek  ki a  gyerm ekben a rra , hogy a „szám ára  je le n 
tős szem élyek” elvárásainak m egfeleljen. E rre  a 
m o d ellre  a  m egrendítőtői a  m egható ig  nyúló skálán 
Sám uel B utler, Stephen C ran e , Sherw ood A nderson 
és M a rk  T w ain  elbeszéléseiből keresett gyerm ek
tö rté n e te k e t a  szerkesztő.

A  „ szám u n k ra  jelentős m ásik  em b er”  azo n b an  
nem csak  a  szocializáció kulcskategóriája , hanem  
az ú n . vonatkozási csoporté is. A szem élyiség nem  valam i 
„k ö zö lh e te tlen  lényeg” , h an em  a tö b b i em berrel 
való  kom m unikációból, a  tá rsad a lm i cselekvések 
kon tex tusábó l nyeri ta r ta lm á t. H ogy az em ber 
hogyan  ha tá ro zza  meg ö n m ag á t a  szám ára fontos 
szem élyek ítéleteiből, erre Iszaák  B ábel, szovjet író
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egy novellarészletét idézi. Egy P irandello  novella  
jelenetével azt illusztrálja, hogy a gyerekektől vi
gaszt váró, közéjük vegyülő öreg em b er, m enny ire  
összeomlik és m agányossá válik, am ik o r egy fiatal 
lány  értetlenségében m egsérti.

A szerep és státusz kategóriapár lényegének  iro 
d a lm i m egragadására  Proust és Csehov szem elvé
nyek m ellett Shakespeare híres helyét hozza  pél
d án ak  az Ahogy tetszik-ből: „S zínház  a v ilág  . . 
E bben  m egint nem  eredeti, hiszen „ a  tá rsadalm i 
s tru k tú rán  belü li pozíciók és az ezeket betö ltő  
személyek viselkedésére irányu ló  e lvárások”  g y an án t 
defin iált ka tegóriapárt többen  kapcso la tba  hozták  
m ár Shakespeare éles skiccével.

P á r lappal később új kategória illu sz trác ió já t 
kapjuk. V ándoro lnak  ki a  szé tnyütt testű  m unkás
nők, egyszerűbb asszonyok. Az állom áson ácsorgó 
író  azon elm élkedik, hogy hozzá h ason ló , közép- 
osztálybeli férfi nem  választana szerető jének egy 
ilyen m unkában  szétesett, vörös kezű, m űveletlen  
beszédű nőt. Pedig m iért alázatos egy ilyen  nő , és 
m i m iért érezzük m agunkat fe lsőbbrendűnek? — el
m élkedik tovább . Az író T hackerey  és a  p ro b lém a, 
am elyhez a szemelvény adalékul a k a r  szolgálni: 
a  társadalm i rétegződés, vagyis a stratifikáció.

Azon m ár senki sem csodálkozhat, hogy a bürok
rácia kategóriá ját illusztráló részletek között K afka 
K astélyának egy részlete is helyet kap. A meg- 
okolás: „ a  bürokrácia  diszfunkcionális aspektusainak  
heveny m egragadása és an n ak  m egfogása teszi i tt  
érdekessé a  könyvet, hogy az erede tileg  eszköznek 
készült szabályok m erev alkalm azásuk so rán  célokká 
a lak u lh a tn ak  á t, az eszköz-érték cél-értékké to rzu l
h a t” .

„A  város lelk iállapot, szokások és hagyom ányok  
és a  hozzájuk kapcsolódó a ttitű d ö k  és érzelm ek 
együttese”  — idézi Coser R . P a rk o t, az  am erika i 
városszociológia klasszikusát. A v á lasz to tt részletek 
között a  m ár em lített balzaci Párizs an ató m iá ja  
m ellett Jam es Thom son versét ta lá lju k , am ely  a 
várost lidérces álom hoz hasonlítja. A városi életm ód 
m ellett az em berek csak rosszat tan u ln ak  egym ástól, 
panaszkodik a m últ századi angol költő.

A családot, m in t az em beriség kevés egyetem es 
intézm ényeinek egyikét úgy p róbálja  m eg a  térben  
és időben legszélesebb eredetű  szem elvények segít
ségével bem uta tn i, hogy a  főbb tá rsad a lm i funkciói
ban  -  a gyermekek létrehozása, gondozása, szociali
zálása és társadalm i elhelyezése fe lad a ta ib an  — m eg
nyilatkozó egység m ellett a  fo rm aváltozatok  spek tru
m át is érzékelhesse az olvasó. E nnek  érdekében 
ó indiai, k ínai, jap á n  és m odern  szicíliai szerzők 
m ellett ism ét két Tolsztoj szem elvényt m u ta t be. 
Tolsztoj az A nna K aren inában  a  K itty  férjhez adása 
vagy férjhez menetele körüli töprengésekben „sikerre l 
rajzolja  meg az  átm enet periódusát az  e u ró p a i felső 
és középosztályokban, am időn  a p á rv á lasz tás  lassan 
átcsúszik a szülők hatásköréből a  gyerm ekekébe” . 
A H áb o rú  és béke epilógusában ped ig  a  „ n y u g a ti 
m onogám  norm a szerinti család”  é le té t szem besíti 
a  keleti poligám  típusokat tükröző iro d a lm i képekkel.

A vallásszociológia szem pontjából tanulságos Joyce 
pontos leírása a  katolikus kollégium nap iren d i és 
hetirendi p o n to k b a  csontosodott jám borságáró l.

V oltaire, R ousseau , D iderot, M usset, Zola, 
M aupassant, D ickens, Dosztojevszkji, Fau lkner, 
Brecht szerepel m ég a  hátralevő ka tegóriák  — deviá
ció, anóm ia, töm egjelenség stb. — iro d alm i meg
elevenítő! közö tt. B recht például a „G yerm ekgyilkos 
M arie F a rra r”  cím ű versével, am elyben  a költő* 
— Coser szerin t — „ a  bűnöző viselkedést az  osztály
helyzettel hozza kapcsolatba, és m egpróbálja  ezt a  
gazdasági és ku ltu rá lis  megfosztottság term inusai
ban érte lm ezni” . (M egjegyzendő: Coser csak a 
tényekre figyel. A  Brecht-vers hang u la táb ó l azon
ban nem  a n n y ira  egy bűnöző, m in t in k áb b  egy 
áldozat a lak ja  bontakozik  ki. „ N e  vessétek meg, 
em berek! . . .” )

Jó llehe t, C oser egyetem i éveiben összehasonlító 
irodalom tudom ány t tan u lt, ezt a  kö tete t m in t szo
ciológus és n e m  m in t irodalm ár á llíto tta  össze. 
Ez m ind járt ab b ó l is kitetszik, hogy ha igazi irodalm i 
érdeklődés is fű tö tte  volna, b izonyára  nem  állta  
volna meg, hogy az  idézett hetven író  röv id  bem uta
tására ne fűzzön könyvéhez m ég egy fejezetet. 
T ovábbá am en n y ire  rendszeres és á tg ondo lt a kötet 
szociológiai o ld a lán ak  felépítése, a n n y ira  ötletszerű 
és önkényes a hozzárendelt irodalm i o ldal. Nem csak 
irodalm i k o rokat és irányzatokat n em  ism er, de 
esztétikai lépcsőket, teraszokat sem. Az „elefántokat 
a nyulakkal”  keveri. M in tha  egy nem -irodalm ár 
m em ória szab ad  asszociációi és em léknyom ai és nem  
egy rendszeres stú d iu m  lenne a  vezérfonal. Ezzel 
a  h iánnyal a  szerkesztő is tisz tában  v an , de úgy 
gondolja, hogy az  a lap u l szolgáló ö tle t patentjének 
nem  árt, csak használ, ha e hiányosság másokból 
izgalm at vá lt ki és m ások érdem esnek ta rtják  betöl
teni: ha az övénél gazdagabb  és értékesebb áruval 
rakodnak m eg az  „ irodalom  nagy  á ru h áz áb a n ” .

Nos, valóban  n éh a  nekünk is hasznos lenne szembe
síteni azt, a m it az  irodalom  lát a  tá rsad a lm i valóság
ból azzal, am it a  szociológia felderít belőle. Ez folyó
iratunk  egy ak tu á lis  vitájához is érdekes lenne: 
közelebb kerü lnénk  an nak  m egválaszolásához, hogy 
az irodalom  hozzájáru l-e  és m ennyiben , m ilyen 
form ában já ru l  hozzá a  m egbízható  és érvényes 
társadalom ism erethez. Az egyik o ldalon  ugyanis 
m egtalálható  az  irodalom ban  felhalm ozódó ro p p an t 
inform ációtöm eg, am ely  m integy „öm lesztve” ta r 
talm azza a  tá rsad a lo m ra  és a  tá rsadalm i személyiség- 
típusokra vonatkozó  jelentős és kevésbé jelentős,, 
pontos és kevésbé pontos ism ereteket. A másik 
oldalon ezzel szem ben a rendszerezett, ellenőrzött 
és (feltételezetten vagy b izonyíto ttan) lényeges isme
retek sorakoznak. A két oldal konfrontálása (hogy egy 
hazai szociológusaink körében közkedvelt szóval 
éljünk) úgy is elképzelhető, hogy egy-egy irodalm i 
m űvet, am ely rő l sokan úgy vélekednek, hogy társa
dalm i é le tünk  egy érdekes és ak tuá lis  tényére ny ito tt 
rá  — pl. Fejes R ozsdatem etőjét — egy egész sor szocio
lógiai d isc ip lina  kategóriakészletével barátságosan 
m egrohanunk. V o lna  o tt m it vizsgálni a  család
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szociológiának, a  társadalmi rétegződés és mobilitás discip- 
lin á ján a k , a  sa ját belső érték- és kom m unikációs 
rend szerre l rendelkező szubkultúrák tu d o m ányának , 
d e  n em  kevésbé a politikai szociológiának, az ideológiai 
képződmények szociológiájának vagy az  anomikus sze
mély szociálpszichológiájának is.

A k o n fro n tá lás másik ú tja -m ó d ja  az , am it Coser 
választ: egy-egy szociológiai k u ta tá s i ág at véve
a lap u l, m egkereshetjük, hogy iro d a lm u n k b an  mely 
m űvek m ily en  . mértékben tám o g a tják  ennek erő
feszítéseit. A  Szociológiai K u ta tó  C soport össze
gyű jtö tte  és szakágak szerint ren d szerezte  az ország
ban folyó szociológiai kutatásokat. Az o tt kibontakozó 
tém aren d szer több  szem pontból e lté r  a  Coser 
„összesítésében”  szereplő kategóriák  lán cá tó l. Nem  
is fog á t  a n n y i kutatási terü le te t. De igen  érdekes 
a lk a lm at a d h a tn a  arra, hogy szem elvényeket szed
jü n k  össze ho zzá  a mai m agyar iro d a lm i term ésből. 
R okon v ag y  idegen tém ákon dolgozik-e a  két külön
álló tá rs a d a lm i intézmény, a  szociológia és az iro 
dalom ?

Az új művészetről

(Helena Z awors^a: 0  nowa sztuke. Polskié programy 
artystyczne lat 1917—1922. Az 1917-1922-es évek lengyel 
művészi programjai. PIW , Warszava, 1963.)

„L engyelo rszágban  az első v ilá g h á b o rú  u tán  kez
dőd ik  a  X X . század irodalm a”  — m o n d ja  a  szerzőnő. 
E nnek a  X X . századi irodalom nak  a  tudom ányos 
fe ldolgozása viszont csak a  leg u tó b b i években kez
d ő d ö tt m eg . A  két v ilágháború k özö tt í r t  irodalom - 
tö rtén e tek b en  és az élő szem tanúk  különféle em lé
kezésein k ív ü l m ásra nem igen tám aszk o d h a to tt 
edd ig  a  tá jék o zó d n i kívánó olvasó. Z aw orska  könyve 
a lig h an em  az  első olyan m ű, m ely  egy nagyobb 
egység m onografikus tárgyalására törekszik.

Az első v ilág h áb o rú  u táni L engyelország helyzete 
érthetővé teszi, m iért kellett enny i id eig  v á rn i. H a  
valahol, ú g y  i t t  szükség volt a  tá v la tra . A  három  
részből összetevődő fiatal lengyel á lla m  az első 
években n e m  volt egységes. Az egyes m egszállott 
terü letek  m ás-m ás fejlettségi fokon á lltak . Összessé
gében az  egész Lengyelország ren d k ív ü l e lm arad o tt, 
katasztrofális gazdasági helyzetben levő ország volt. 
Politikai é le téb en  is teljes z ű rzav ar u ra lkodo tt. 
A k o rm án y o k  futószalagon v á lto g a ttá k  egym ást, 
a  p á rto k  k ö z ö tti tájékozódást a zű rzav aro s ideológián 
kívül a  d em ag ó g ia  nehezítette. T ü k rö ző d ö tt ez a 
fejletlenség a  m űvészi életben is. A  M ai lengyel írók 
szótára h a t  n a g y  csoportosulást soro l fel, melyek 
egyidőben m ű k ö d tek , sőt nem egyszer p rogram jaik  
elnevezése is m egegyezett. E xpresszionista, fu turista , 
form alista, k u b is ta , dadaista — ezeket a  cím kéket 
a  leg n ag y o b b  könnyedséggel a lk a lm a z tá k  sa ját és 
mások m u n k á ira  az akkori m űvészek. A külföldi 
irányzatok  n e m  — illetve félreismerése m ég zavarosab

A  K u ta tó  Csoport k u ltú rák  közötti összehasonlító 
a tt i tű d  vizsgálatai tém akörében  pl. Galam bos Lajos 
Orosz asszony c. elbeszélése lehetne bevilágító. 
É rdekes volna M ocsár G á b o r Pirostövű nád ján ak  
v ilágá t és p rob lém áit a  K u ta tó  C soport Gyöngyös
környéki tsz-vizsgálatainak tanulságaival és elő
zetes eredm ényeivel „ eg y  kis m egbeszélésre össze
ho zn i” . Szakonyi K áro ly  E m b eri üdvözletében a 
deviáns viselkedés p ro b lem atik á ján ak  m eglepően 
fejlett és finom  felvetésével, értésével találkozunk. 
A nnak  a m ódjá t eleveníti m eg, am iként — hogy Coser 
n yom án  M erton t idézzük — bizonyos társadalm i 
vonatkozási csoportok (a körülállók) „m eghatározó 
kényszert gyakorolnak bizonyos személyekre, hogy 
a társad a lo m b an  érvényes norm ákkal ellentétes 
m ódon, in k áb b  m intsem  velük m egegyezően visel
kedjenek” . A m agyar ifjúsági deviáció és fiatalkori 
b ű n ö z ő ’Szubkultúra k u ta tás friss, de jelentős fel
ism erései m ellé okos illusz trác ióu l szolgálhatna az 
E m beri üdvözlet B otosának „fejlődése” .

Tóth Ágota és Varga Károly

bá te tte  a  helyzetet. A m ag u k a t form istáknak nevezők, 
a  , , tiszta  form a” hívei tu la jdonképpen  expresszio
nisták  vo ltak , s egy, ideig  a  „ Z d ro j” csoporttal, 
később a futuristákkal m űködtek  együtt. Az expresz- 
szionizm us legnagyobb egyénisége Przybyszewski, 
a  h á b o rú  elő tti M loda Polska szim bolista költője. 
Ju lia n  T uw im , a  S k am an d er nevű  költőcsoport 
legkiem elkedőbb egyénisége (ideológiájukban kb. a  
m i N yugat-m ozgalm unknak  felelnek meg) „az  első 
lengyelországi fu turistának”  nevezi m agát. A másik 
jellem ző jegye e korszak iro d alm án ak , hogy — m ai 
szem m el — a kiáltványok, p ro g ram o k  érdekesebbek, 
m in t a  szinte o lvashatatlan  m űvek. A lengyel av an t
gárd  m ozgalm ak csak később gyüm ölcsöztek a lko tá
sokban, nincs olyan nagy egyéniségük, m in t a  cseh 
W olker, N ezval, vagy a b u lg á r Szm irnenszki, M ilev 
stb.

H elena Zaworska is az első ö t évnek csak program 
ja iv a l foglalkozik, sőt, i t t  sem  m indegyik csoporttal. 
Az egyik legérdekesebb irán y z a t, a  krakkói Aw ant- 
gard  (T . Peiper) elm életének elemzésével adósunk 
m arad . De bőségesen kárpó to l bennünket az avan t
gárd  á ram la to k  nyugati születésének bem utatásával. 
A könyvnek m ajd  a fele a  kubizm us, a  dadaizm us, 
a fu turizm us születésével foglalkozik a  nyugati 
országokban. S bá r itt van a  leg tö b b  vitatkoznivalónk 
a szerzőnővel, mégis, ezek a fejezetek jelentik  a leg
nagyobb  értéket. Zaw orska ugyanis m ind járt egybe
veti a  m egfelelő lengyel m ozgalm akkal a nyugatia
kat, m egállap ítja  a  lengyel irán y za to k  megkésettsé- 
gét, zűrzavarosságát — de eg y ú tta l más eszmei töl
tését is, m ás, ha ladóbb  funkció ját a  lengyel irodalom  
egészében. E rre  a  korszakra nézve első ízben látjuk  
így egym ás m ellett N yugat- és K elet-E urópát; 
a  lengyel irányzatok  tájékozatlanságának  m egvan az 
az előnye, hogy nehezen lehetne őket a  nyugatiakból
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levezetni. Lengyel tala jon  tű n ik  elő legvilágosabban, 
hogy a hatásku tatás m eglehetősen értelm etlen e kor
ban , hogy az  av an tg árd  á ram la to k  -  m indenü tt 
forradalm ibb töltéssel, m in t N yugaton  -  szervesen 
nőttek ki az első v ilágháború  u tán i K elet-Európa 
valóságából.

Zaworska a  legerősebb lengyel avan tg árd  irán y 
zato t, a fu turizm ust elemzi részletesen. T alán  ebből 
következik, hogy erre vonatkozó m egállapításai a 
legérettebbek, olyanok, hogy sok ú ja t ad nak  m ind 
á lta lában  a  fu turizm us jelenségének, m ind a  kelet
európai különbségek m egértéséhez. Elgondolkoz
tatóak  a d adaizm us és a  fu tu rizm us kapcsolatáról 
szőtt gondolata i (b á r a  d ad aisták b an  indokolatlanul 
lá t  dekadenseket. A „m in d en t-tag ad ásb an ”  erő volt, 
hum or, gúny , iró n ia , m entes m indenféle rezignáció- 
tól!). A könyv sebezhető p o n tja  az expresszionizm us 
értékelése. A  n y u g a ti — n ém et — m ozgalom m al nem  
foglalkozik egyálta lán  a  szerző, s a  gyenge lengyel 
irányzato t — a  Z droj körül c so p o rto su n k a t és a  for- 
m istákat — elsietve intézi el. Ig aza  van  ugyan, m ikor 
m egállapítja, hogy „ a  lengyel m odernizm us (ez az 
első v ilágháború  előtti szim bolista  á ram la t neve) 
esztétikai hagyom ánya n em  je le n te tt elég gazdag 
kiindulópontot a  m űvészetről va llo tt nézetek későbbi 
ugrásszerű változásához. L eglogikusabb húszas évek
beli következm énye m indenekelő tt az expresszioniz
mus lehetett, m ely  Przybyszewski szem élyében való
já b a n  össze is kapcsolta ezt a  két korszakot az  intros- 
pekcióra, e lem i expresszióra és az  in tu íc ió ra , m in t 
a  megismerés form ájára  tám aszkodó  esztétikai fejlő
désében” . (16. 1.) C sakhogy Zaw orska nem  veszi 
figyelembe — a  lengyel expresszionizm us a lap ján  
nem  is veh eti —, hogy az  expresszionizm usnak ez 
csak egyik ág a, vagy m ég inkább  egyik része, s hogy 
a konkrét társadalm i helyzettő l függően a  kelet
európai expresszionizm us ugyanolyan forradalm i 
tartalom  kifejezőjévé v á lh a to tt és vált, m in t a  fu tu
rizm us. G ondos vizsgálódásra vár, hogy Csehszlová
kiában, M agyarországon, Jugoszláv iában , B ulgáriá
ban  m iért az  expresszionizm us, s Lengyelországban, 
O roszországban m iért a  fu turizm us vált a  fő av an t
gárd  irány zattá . M indenesetre az tény, hogy Zavors- 
kának ebbe a  m o n d atáb a: „A z  európai fu turizm usra 
jellem ző összeegyeztetése az  ellentéteknek, a  külön
böző vélem ényeknek az egym ás m ellé állítása a  
lengyel k iadásban  specifikus á rn y a la tra  te tt s z e r t . . . 
m indez a  huszadik századi tökéletes ember jelentős 
m értékben utópisztikus koncepció jának része volt, 
mely koncepció a  lengyel futurizm us egyik leg
érdekesebb, b á rh a  egyik leg inkább  légvárakra  épí

te tt té te le”  (204. 1.), a  futurizm us helyébe b e írh a t
ju k  N ezválék poetista  em bereszm ényét ugyanúgy, 
m in t Jó zse f A ttila  „ a  term elési erőket o d ak in t és az 
öszötönöket id eb en t” sorait, s a m o n d ato n  nem  kell 
egyetlen szót sem  változta tn i. A kérdésre, hogy 
L engyelországban m iért épp a fu tu rizm us v irágzott 
ki, Zaw orska megfelel. A lengyel é le t o lyan  e lm ara
d o tt vo lt, an n y ira  változás u tán  k iá lto tt, annyira  
csak a jövőtől lehe te tt várn i v a lam it, s ugyanakkor 
an n y ira  kuszák voltak a  frontok, m in t ta lá n  sehol 
E u ró p áb an  (jellem ző példák: L engyelország alig
hogy m egszülete tt, beugro tt egy Szovjet-O rosz- 
ország elleni h á b o rú b a ; 1926 m ájusában  a  kom m u
n istáka t felszólította a  p á rt, hogy fegyverrel tám ogas
sák Pilsudski fasisztaízű h a ta lo m átv é te lé t!). M ás
részt különcként o t t  volt a  rom antikus-nacionalista  
m űvészi hagyom ány, m elytől szab ad u ln i igyekeztek 
a fiatalok. A m odern  élet, a  nagy tech n ik ai fo rrada
lom  művészi tudom ásulvétele, a  töm egek, a  dolgozó 
osztályok szerepének és jelentőségének m egértése 
— ím e, ezek a  fe ladatok  vártak  és h o z ták  lé tre  a  fu tu
ristáka t. L áttu k , hogy az „ú j e m b er”  — u tó p ia  volt 
(de ha  szabad  így m ondani: szocialista  u tóp ia). 

A technikai ha lad ás felfogásában is m egm utatkozo tt 
a  futurizm us rom antikus jellege: „O laszország,
akárcsak  O roszország, vagy L engyelország az  első 
fu tu ris ták  fellépése p illanatában  o lyan  ország volt, 
m ely szám ára  a  m odern  civilizáció in k áb b  a  jövő 
m ítoszát je len te tte , m in t aktuális valóságo t.”  (102.1.)

A  lengyel fu turizm us ú tja  — s nem csak  az  elm életi 
m egnyilatkozások, de T . Czyzewski, B. Jasienski, 
A. S tern  versei is ezt igazolják — világos volt: „az  
anarch ista -ind iv idualista  m ag a tartás tó l a  tú l elvon
tan  érte lm ezett civilizációra tám aszkodó  m odern 
m űvészet terem tésének u tóp iá ján  keresztü l — egészen 
a  tá rsadalm i balo ldal h arcában  való  elkötelezett
ségig”  (180. 1.). S ez lehet Z aw orska könyvének 
tanu lsága. Bár ő m aga egy szóval sem  em líti Kelet- 
E u ró p át (egy irodalom  a lap ján  n em  is leh e t), s bár 
an n y ira  kevés az eddigi anyag, hogy  a  legnagyobb 
óvatossággal kell á lta lánosítanunk , a n n y it  m inden
esetre m egállap ítha tunk : ahelyett, hogy  a z t m ondjuk, 
a  fu turizm us eg yarán t fejlődhetett a  p ro le tárfo rra 
da lm ak  eszm énye és a  fasizmus felé, helyesebb, 
k o n k ré tabb , tö rtén e tib b , ha m egállap ítjuk : O lasz
országban  a  fu turizm us a  fasizmus szo lgálatába  á llt 
(m in t m ozgalom ), O roszországban és Lengyelország

b an  a társad a lm i haladás szo lgála tába. H elena 
Zaw orska könyve ily m ódon lesz fontos lépés az 
av an tgard izm us bonyolult kérdéskörének m egítélésé
hez. B o jtá r Endre
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IRO D A LO M TU D O M Á N Y

A felvilágosodás és a reformkor irodalmának új története

(A m a g y a r  irodalom  tö rtén e te  I I I .  köt. 1772-1849. 
Szerkesztette Pándi Pál.

í r tá k : Dezsényi Béla, Fenyő István, Horváth Károly, 
Julow Viktor, Lukácsy Sándor, Mezei Márta, Orosz 
László, Pándi Pál, Solt Andor, Sőtér István, Szauder 
József, Tárnái Andor, T. Erdélyi Ilona, Tóth Dezső, 
Wéber Antal.

A kadém iai K iadó , B udapest, 1965. A M agyar 
T udom ányos A kadém ia Iro d a lo m tö rtén e ti In téze té 
nek k iad v án y a . Főszerkesztő: Sőtér István.)

A leg u tó b b i években egym ást követték  és követik 
a  vaskos k ö te tek  sorozatából álló  h a ta lm as könyvki
adói vállalkozások. Hogy csupán  n é h án y a t em lítsünk, 
m egjelent a  hétkötetes érte lm ező szó tár, az Üj 
M agyar L ex ikon , az új M agyar T ö rté n e t, s — a könyv
gyűjtőknek m á r-m á r  p én ztárcag o n d o k at okozó ü tem 
ben -  sz in te  egyszerre tű n t fel a  k iraka tokban  az 
irodalm i, képzőm űvészeti, zene i, term észe ttudo
m ányi lex ik o n , sőt még film lexikonunk is született. 
Ilyen h a ta lm a s  teljesítm ényre — m ost pusz tán  az 
összegezés m ére te it tekintve -  a  m ag y a r tu d o m án y 
nak m ég csak egyszer fu to tta  erejébő l, a  m illenn ium i 
idők körü l, am ik o r a  kiegyezés u tá n  m eggyorsuló 
polgári fejlődés szellemi téren  is e lju to tt a  liberaliz
mus félszázada term ésének be takarításá ig . Ekkor 
je le n t m eg p é ld á u l Szinnyei m a  is nélkü lözhetetlen  
tizennégy k ö te te  (M agyar írók  élete és m unkái, 
1891-től k ezd v e), Szilágyi tízkö tetes nag y  m agyar 
története  (1895-tő l), Beöthy Iro d alo m tö rtén e te  
(1896), s a  század  első évtizedétől a  „ n a g y  B rehm ” 

és a  R évai-lex ikon . H a  egyszer v a lak i érdem ben  fel
m érné m in d e z t, b eb izony ítha tná , hogy e m ég m a is 
kissé ig azság ta lan u l és egyoldalúan m egítélt korban  
tudom ányunk  is erőteljesen fe jlődött, és nem  volt 
tú l messze E u ró p a  legm űveltebb nem zete inek  tu d o 
m ányától. A z e lm aradás a  H o rthy -korszakban  kez
dett sú lyosbodni, s bizony -  hogy  az irodalom nál 
m arad junk  -  az  úgynevezett „ n a g y  P in té r”  a  kortársi 
angol vagy fran c ia  tudom ányhoz képest valósággal 
karik a tú rak én t h a to tt.

E kis tö rtén e lm i visszapillantás ta lá n  m ég in k áb b  
kiemeli, m ily en  jelentősége v an  össztudom ányos 
szem pontból is a n n ak , hogy az M T A  Iro d a lo m tö r
téneti In téz e te  h a t  kötetben lé treh o z ta  a  m agyar 
irodalom  kézikönyvszerü tö rtén e té t. E nagy  válla l

kozással, am elynek h a rm ad ik  kötete nem rég  je le n t 
m eg, a  m arx ista  iro d alo m tö rtén e t is csatlakozott a  
legkülönbözőbb  tudom án y ág ak b an  folyó „ b e tak a rí
tási m u n k ák h o z” , szám ot ad v a  fejlődésének két 
év tizedérő l, s m egterem tve a  to v áb b i e lő rehaladás 
edd ig  oly sokszor nélkülözött, építésre v a lóban  a lkal
m as a la p ja it. S ha  m ég a z t is figyelem be vesszük, 
hogy a  po lg ári szellemű összegezések előkészületeihez, 
fe ltéte le inek  m egterem téséhez sokkal tö b b  idő  állt 
rendelkezésre, s nem  hallga tjuk  el a z t sem , hogy a  
nép i dem okratikus országokban m ég sehol sem szüle
te t t  ilyen  m ére tű  szintézis, s am elle tt -  a  nemzet
közibb je lleg ű  term észettudom ánnyal vagy zenével 
e llen té tb en  — nemzeti irodalom ról lévén szó, kevésbé 
leh e te tt tám aszkodni a  külföldi tu d o m án y  ered
m ényeire , akkor hivalkodás nélkül m eg á llap íth a tju k , 
hogy az  Irodalo m tö rtén e ti In téz e t -  a  külső m u n 
ka tá rsak  egész táborának  bevonásával -  jelen tős 
m u n k á t végzett.

A  lényeg  persze nem  fejezhető ki kilókban, de  
érdem es leszögezni, a  vállalkozás m ére te i önm aguk
b an  is im ponálóak ; pé ldáu l az  e lő ttünk  fekvő I I I .  
kö tet tö b b  m in t 800 sűrű  o ldala  m ennyiségileg nem  
m ara d  el dö n tő en  a  „m ázsás”  P in tér megfelelő köte
teitől. A m i ped ig  a  lényeget illeti, ab b an  a  P in tér
féle „T u d o m án y o s rendszerezés”  n em  is szolgálhat 
összehasonlítási alapul. S ezért, no h a  a  p á rh u zam b a  
állítás há lás és szórakoztató fe ladat lehe tne, el kell e t
től tek in ten ü n k . Az új iro dalom történe t I I I .  kö teté t a  
korszerű tudom ányosság követelm ényeihez kell m érn i.

A  K ritik a  m ájusi szám ában  m ár m élta to tt első 
két kö te th ez  képest ezú tta l -  s ez term észetes -  
kevesebb az  új filológiai felfedezés. D e nem  is ez 
volt a  k ö te t szerkesztőjének fő fe ladata . R endszerezn i 
kelle tt, egységbe kellett fogni a z t a  h a ta lm as iro
da lm i és iro dalom történe ti anyago t, am elyet a  fel
dolgozott nyo lc  évtized író i és az  őket értékelő 
tudósok tö b b  m in t egy évszázad a la tt a lko ttak . 
M arx ista  szintézisről lévén szó, ezt az egységet a  
tö rtén e lm i m ateria lizm us m ódszerével m egvilág íto tt 
tö rtén e lm i fo lyam at eleve m egszab ta  ugyan, de m i 
sem len n e  tévesebb, m in tha  a z t gondolnánk , hogy a  
szerkesztő m u n k ája  pusz tán  a  tö rténelm i fejlődés 
irodalm i vetü le te inek  au tom atikus kijelölésére szorít
kozhato tt. Az ötvenes évek első felének vu lgarizáló  
tendenciá iva l szem ben — m iként az  egész nag y
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m űben  -  ebben a  kötetben is meg kellett védelm ezni 
az  irodalom  viszonylagos, de ha tározo tt a u to n ó m iá 
já t ,  sémák he lye tt tényleges elem zésben kellett 
feltárn i az irodalm i a lkotókat és m űveket befo lyá
soló társadalm i-tö rténelm i tényezőket, a  p u sz ta  
illusztrálás helyett érvényesíteni kellett az iro d alm i 
alkotások m űvészi-form ai törvényszerűségeit.

E bonyolult fe lad at igazi nehézségeit nem csak  
az okozta, hogy a  m arxista  vizsgálat követe lm ényei
nek megfelelően sok üj, jo b b ára  ideológiatörténeti 
m ozzanato t kellett tisztázni s i tt  kevés e lő m u n k á 
la tra  lehetett tám aszkodni, a kor egészének rend
szerezésében is a lig  v an  használható eredm ény. A m íg 
a  m arxista  iro dalom történe t e korszak szám os nagy  
a lakjáró l jelentős egyéni m onográfiákat tu d  fe lm u 
ta tn i, s így pé ld áu l Bessenyei, V örösm arty , E ötvös, 
Petőfi, a  korszak „kulcsem berei” esetében Szauder 
József, Tóth Dezső,  Sőtér Istvánj Pándi Pál,  e kö tet 
szerzőtársai sa já t ú ttö rő  m unkáikra is tám aszk o d 
h a tta k , a  szintézishez kevés segítséget k a p o tt a  szer
kesztő Pándi Pál és m unkatársa, Lukácsy Sándor. 
A  felvilágosodás k o rá ra  vonatkozóan eredm ényesen  
használták  az egyes szerzők Waldapfel Józse f össze
foglaló m u n k ájá t, a  m agyar regény k ezd e te it ille 
tően  Wéber Antal sa já t m unkáit is fo ly ta th a tta , d e  a 
reform kor iro d a lm áró l m ég egyáltalán n em  szü le
te tt átfogó m arx ista  szintézis. így  h á t m ég in k áb b  
elism erésre m éltó  az eredm ény: a felvilágosodástól a 
szabadságharcig  -  helyesen egységesnek felfogott -  
nagy történelm i korszak első m arxista rendszerezése.

A szerkesztő szabatosan m egfogalm azta a  tá rg y a lt 
kor irodalm ának  eszmei irányát, am ikor a  bevezetés
ben m egállap íto tta : ,,A polgárosulásért, a nemzetté 
válásért és a nemzeti önállóságért folytatott küzdelmek hol 
összefonódó, hol szétváló, de végeredményben egy irányba 
ható tendenciái adják meg a jellegét a felvilágosodástól 
a szabadságharcig és forradalomig ívelő fejlődésnek. 
Ebbe a fejlődésbe illeszkedik be az irodalom; nem mellékes 
»tartozékaként«, a kornak, hanem mindig a fősodrást 
követve vagy éppen mint a nemzeti-társadalmi emelkedés 

fősodra . . . Történelmünkben és irodalmunk történetében 
nincs még egy olyan korszak, amelyben oly szoros kapcsolat 
alakult volna ki politika és irodalom között, mint a fe l
világosodás évtizedeiben és a reformkorban.”  (5. o ld .)

E  v ita th a ta tlan u l helyes kiindulás term észetes kö
vetkezm ényeként a  történelem , a po litika, az  ideo ló
g ia  sokkal n agyobb  helyet kapott e k ö te tben , m in t a 
ko rábbi, p o lgári szellem ű összefoglalásokban. A 
hegeli filozófiáról fo ly tato tt vita, a  m árc iusi ifjak 
ideológiája vagy ak ár az irányköltészeti v ita  eb ben  a 
kötetben vá lt először irodalomtörténeti ténnyé, ed d ig  még 
egyetlen összefoglaló m unka sem a d o tt o ly an  tere t 
Erdélyi Ján o s  tevékenységének, m in t a m ily e t ebben  
a kötetben Sőtér István gondolatébresztő, táv la to k a t 
nyitó  tan u lm án y a  ad. „Tájékozódás a  nag y v ilág b an : 
Ü tira jz irodalom ”  cím en először ju t  m éltó  elism erés
hez ilyen je lleg ű  m űben  Bölöni F a rk as S ándor, 
Iriny i József és m ások publicisztikája (Fenyő István), 
új összefüggéseket tá r  fel K azinczy G áb o r és csoport
ján a k  elemzése (  T. Erdélyi Ilona).

I tt  m ind járt had d  jegyezzük m eg, hogy m indez

itt-ott aránytévesztéssel já r t  együtt: az új an y ag  -  az 
irodalom történeti m űben  olykor sz o k a tlan  témák 
kifejtési nehézségei részben indokolják ez t túl sok 
helyet foglal el. J ó ,  hogy képet kap u n k  a  hegeli vita 
és irodalm unk eszm ei irányzata inak  összekapcsolódá
sáról, hiszen p é ld áu l P in tér meg sem  em líti T arczy 
Lajosnak az t a  tan u lm án y á t, a m e ly e t i tt  Fenyő 
István érdem ben  m élta t, de e derék  hegeliánusok 
az , egyezm ényes filozófia”  m űvelőivel eg y ü tt sem 
érdem lik m eg az  ö t o ldalt egy irodalomtörténeti 
m űben, am elyben  egyébként az iro d a lo m ra  m inden 
eddigi filozófusunknál korszakosabb h a tá s t  gyakorló 
és mellesleg író n ak  is lenyűgöző Szécheny i István 
csak három  o ld a lt kap (Horváth Károly különben 
töm ören összefogott tan u lm án y á b an ). Nagyszerű 
dolog, hogy végre  irodalom történe ti m ű b en  is önálló 
fejezetként, m in t egységes csoport szerepel a  márciusi 
ifjúság (Lukácsy Sándor szép és ta r ta lm a s  m unkájá
ban), de az összevont tárgyalás következtében  a sok
szor és joggal id éze tt Vasváriról sehol sincs önállóan 
szó, pedig az ifjú  irodalom ra gyakoro lt eszm ei hatása 
nyilvánvalóan n ag y o b b  volt, m in t az  ö n á lló an  (s ki
csit hosszan) b e m u ta to tt  H etényi Já n o sé . Ily en  arány
talanságok a z o n b a n  jo b b ára  csak az  új jelenségek 
vizsgálatánál m erü ln ek  fel. S h a  n é h a  m ásu tt is 
v ita thatónak  érezzük  a  terjedelem  m egszabását 
(K árm án, Jó s ik a  esetében p é ld áu l keveseljük, 
Verseghy esetében sokalljuk), a  hagyom ányos anyag
ban á lta láb an  sikerü lt m egoldani a  m egfelelő arányo
sítás ezú ttal is igen  nehéz feladatát. A  korszakos jelen
tőségű fo lyam atok  és alkotók kellően kiem elkednek, 
de nem n yom ják  el a  kevésbé fontos irányzatokat, 
kisebb a lk o tó k a t, a z t a  term észetes környezetet, 
amely segített lé trehozni őket.

Ami m árm o st m ag á t a  tö rténelem  és irodalom  
dialektikáját ille ti, e kötetben jó részt s ik e rü lt megsza
badulni a  h aza i m arxista  iro d a lo m tö rtén e t számos 
korábbi egyoldalúságátó l és kedvelt sém ájátó l. A tör
ténelm i keretek  önálló  jellegű fe lvázo lásaiban  két
ségtelenül ta lá lk o zu n k  még -  a  szűk te rjede lem  m iatt 
részben kényszerű  -  általánosságokkal, az ellent
m ondásokat, bonyo lu lt képleteket egyszerűsítő  szen
tenciákkal (így pé ld áu l a liberalizm us és a  demok
rácia fontos, de  ná lu n k  klasszikus tisztasággal csak 
ritkán je len tkező  ellentétét egyes szerzők Révai 
József n yom án  kissé egyszerűsítve kezelik), az iro
dalm i fo lyam atokat és alkotókat b e m u ta tó  fejezetek 
azonban ren d szerin t sokoldalúan, a  történelm i
irodalm i kölcsönhatások egész bonyolultságában 
vizsgálják a fejlődést. Igen fontos e red m én y , hogy 
éppen Bessenyei, Csokonai, K azinczy, K a to n a , Eötvös, 
V örösm arty és Petőfi esetében, te h á t a  korszak m ajd
nem  m indegyik  m eghatározó a la k já b a n  a  szerzők 
érzékletesen és m eggyőzően tu d tá k  áb rázo ln i a  kor 
parancsának és az egyéni tehetségnek sajátos össze
fonódását. Ez a n n á l is inkább ö rvendetes, m ert -  hogy 
csak egyetlen p é ld á t ragadjunk ki — C sokonai eseté
ben a költő és a  francia fo rrad a lo m  viszonyának 
sokszor egyszerűsített kérdésében ig en  bonyolult 
eszmei kép le tet kellett m egoldania Julow Viktornak.

Az ellen tm ondások  kisim ításának sem atikus gya-

51



k o rla ta  k á ro s eszmei örökség, a m e ly  ellen a kötet 
szerzői tu d a to sa n  küzdöttek. A z egyszerűsítésnek van 
a z o n b a n  egy másik, eszmeileg m ás forrásból szár
m azó , n e m  is olyan veszedelm es, de  szintén nem 
k ív án a to s m egnyilvánulása. E z n e m  szolgalelkűség- 
ből, k a rrie rizm usbó l vagy na ív  lelkendezésből fakad, 
m in t a  , , klasszikus” sem atizm us, h a n e m  valamiféle 
szakm ai bennfentességből: az  irodalom történész
nag y o n  jó l  ism eri a kiegyengetett v ag y  elhallgatott 
e llen tm o n d áso k a t, de fölöslegesnek ta r t ja ,  hogy a 
, ,k ív ü lá lló k a t” megterhelje a  n e h ez eb b e n  emészthető 
tényekkel. M ikén t a X IV . L ajos fia szám ára  ad usum 
Delphini í r t  történelem könyvekből k ihagyták a 
tró n ö rö k ö s lelkivilágát esetleg h ím p o rta la n ító  ese
m én y ek et, ad usum populi m ég sokszor elhallgatunk 
b o n y o lu lta b b  összefüggéseket. V a n , ah o l kevés a 
tén y a n y ag  is (például T oldy F e ren c  és a  kormány 
hírszerző i szolgálatának k ap cso la ta it ille tően), más
kor a z o n b a n  pusztán a fenti felfogásról van szó. 
E szerin t p é ld á u l a nagy em berek egym ásközti ellen
té te it csak  osztályszárm azásuk és felfogásuk különb
sége m ag y a ráz h a tja , személyi e llenszenv , vezérkedési 
riv alizá lás vag y  éppen szerelm i féltékenység nem 
já ts z h a t sze rep e t, m ert beárn y ék o ln á  hősünk jelle
m ét. H a so n ló  okból m ellőzendők a  p o z itív  irodalmi 
alakok esetleges megalkuvásai. A  va ló ság b an  épp az 
e lh a llg a tá so k  vetnek árnyékot a  hősre . Hogy csak 
egyetlen  p é ld á t  idézzünk: B atsányi ra jo n g v a  köszönti 
a  franciaországi változásokat, az e llene in d íto tt vizs
gála tok  so rá n  azonban igyekszik m érsékeltebben 
b e á llítan i felfogását, m ajd első sz a b ad u lása  u tán  a 
véres F e re n c  seregeit dicsőítő ó d á t í r  — a franciák 
ellen. Tárnái Andor egyébként ta r ta lm a s , gazdag 
ta n u lm á n y á b a n  érinti ezeket a tén y ek e t, d e  megkerüli 
a  p ro b lé m a  m élyreható elem zését. E szem  ágában 
sincs m egbélyegezn i a  m ártír k ö ltő t az  iszonyú kor 
nyom ása a la t t  önvédelemből te t t  engedm ényekért, 
de a  tén y e k  ny íltabb  feltárása és e lm é ly ü lt elemzése 
joggal k ö vete lhető , m ert egy tö b b  m in t  tízesztendős 
időszak lényegének  megértése en élk ü l n em  képzel
hető e l, s a  költő  heroikus küzdelm e is ezá lta l kapná 
m eg igaz i m élta tását.

V issza térv e  az alapkérdésre: a  sz ig o rú an  érvé
nyesíte tt tö rténetiség  biztosíto tta  a  nyo lc  évtized 
irodalm i period izáció já t is, am ely  e g y á lta lán  nem 
követi m ech an ik u san  a tö rténelem  korszakolását. 
A reform törekvések  irodalm a p é ld á u l — ép p  az iro
dalom  e ko rszak b an  megerősödő kezdem ényező sze
repének  elism eréseként -  m eg tartja  az  1825-ös ha tárt, 
noha  tö rtén észe in k  a szorosabban v e tt  tö rténelm i
tá rsad a lm i reform törekvéseket későbbrő l eredeztetik. 
I t t  is és a  period izác ió  más p ro b lém áin ak  m egoldásá
ban  is m eg n y u g ta tó n ak  látszik a  szerkesztés eljárása: 
a kö tet k o rszak h a tá ra i jóval tö b b ek  p u sz ta  m unka- 
h ipo téz isnél, a d o tt  ismereteink sz ín v o n a lán  a  fejlődés 
tényleges sűrűsödési pontjait je lö lik  m eg.

A korszak  irodalm ának erőteljes p o litik a i elköte
lezettsége m egkönnyítette  a  tö rtén elm i-tá rsad alm i 
rendszerezést, az irányzatok k ö rü lh a tá ro lá sá t, a 
különböző periódusok egym ásba v a ló  fejlődésének 
nyom on követésé t, ugyanakkor a z o n b a n  veszélyeket

is re jte t t  m agában az iro d alo m  esztétikai specifiku
m án a k  feltárása szem pontjából. Ez a kötet igen fon
tos lép ést je len t előre a felvilágosodás és a  reform kor 
irodalm i-eszm ei irán y zata in ak  rendszerezésében, de  
az  iro d a lo m  m űvészi-form ai fejlődésének, az egyes 
m űfajok  kibontakozásának, az  egyes alkotók nyelvi 
zsenijének, form ai eszközeinek elemzésében kisebb a 
h a lad ás . A szerkesztés tisz táb an  volt e feladat nehéz
ségeivel; m in t Pándi Pál ír ja  bevezetésében, tu d a 
tosan  a r ra  törekedtek e kö tet m unkatársai, hogy „ iro 
d a lo m tö rtén e tü n k  itt tá rg y a lt  szakaszának h an g 
sú ly o zo tt és törvényszerű közéleti jellege, politikai 
á ti ta to tts á g a ” ne a szép irodalom  „sajátos m űvészi 
funk c ió ján ak  tom pítása á rá n ” érvényesüljön. A tom 
p ítás veszélyét sikerült is e lkerü ln i, a  művészi-formai- 
nyelv i tényezők szemléletes, elem ző, a tartalom ból 
szervesen kinövő m ag y aráza tá t azonban  nem  m indig 
sik e rü lt m egadni. K ülönösen a  p rózai és drám ai m ű 
vek elem zésében teng tú l o lykor „ a  m ondanivaló” , 
de a  sok szép verselemzés m elle tt a  költői életm űvek 
m élta tása ib a n  is szívesen o lvastunk  volna többet a 
kü lönböző  poétikai m űfajok, m ag a  a prozódia, sőt 
a  kö ltő i nyelv fejlődéséről is. Term észetes, hogy az 
eszté tikai o ldal elm osódása különösen az ideológiai
p o litik ai fejezetekben, a  public isz tikai célzatú m űvek 
e lem zésében és a sa jtó tö rténe ti részekben m utatko
zo tt m eg , b á r  éppen a  m árc iusi ifjak ilyen irányú 
tevékenységének felvázolásánál lá th a ttu k  -  Lukácsy 
Sándor elm élyült v izsgálódásainak jóvoltából - ,  hogy 
m ég a  legpolitikaibb m űfajok is m ilyen sok form ai 
tan u lság o t kínálnak.

M in d ez  persze, azt hiszem , nem  kell bizonygatni, 
nem  e kö tet m u n katársainak  valam i különleges 
sa játosságából fakad: egész irodalom történetírásunk  
szűkölködik  még azokban a  m űvekben, amelyek 
m in ta sze rű en  oldják m eg az esztétikai problém ákat. 
E je le n ség  sok oka közül egyet ta lá n  érdemes érin
ten i, m e r t  egy másik hiányossággal van kapcsolat
ban . A rró l van  szó ugyanis, hogy nálunk az iroda
lo m tö rtén e t nem  szám ít eléggé irodalom nak. Tisz
telet a  kivételnek, de sokszor m ag u k  az irodalom - 
tö rténészek  sem törekszenek a r ra ,  hogy szépen és 
izg a lm asan  írjanak , sőt ném elyek szemében a stiláris 
elevenség, színesség eleve g y anús: tudom ánytalan  
vagy tu d o m án y o n  kívüli szándékokról árulkodik. 
E sze rin t a  m in ta-irodalom történész  egykedvű böl
csességgel ü l könyvei közö tt, szárazon ítélkezik a 
m últ m eg idéze tt serege fe le tt, távol ta rtja  m agát 
m in d en  heveskedéstől, am i k ilend ítené  nyugalm ából 
Vagyis: a  szürkén regisztráló, un a lm asan  tekervényes 
stílus egy magatartás m egnyilvánulása, s éppen ennek 
a  m ag a ta rtá sn ak  egyik je llem ző je , hogy nem  tu d  
eléggé lelkesedni az esztétikai szépség felett sem.

N em  szépirodalm i tehetséget követelek „ a  filo
szoktól” , b á r  az sem á rt, ha  v an . Nem  cifraságot, 
álszínességet, pusztán a  gondolkodásnak  azt a szen
vedélyét, a m i még a  sablonos m o n d a to t is átforrósítja. 
Iro d alo m tu d o m án y u n k  és filozófiánk nemzetközi 
tek in télyű  tudósa m agyarul sem m iképp sem kiváló 
stiliszta. D e a legném etesebb, legbonyolultabb m on
d a ta i is élvezetesek, m ert m in d u n ta lan  kiérezzük
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belőlük a  m ag asab b  értelem ben vett e lkötelezettség, 
az igazságot akarás szenvedélyét, a  gyarlóságaink  
fö lö tt mosolygó iró n iá t és öniróniát — egyszóval az 
em bert. É pp ez az, am it ném ely -  stilisztikailag ak ár 
korrektebb -  irodalm árnál nem  érzünk. S é p p  az 
intellektuális szenvedély heve csap m eg e kö te t leg
jo b b  írásaiból is, amelyeket -  nem  véletlenül -  o lyan  
irodalom történészek alkottak, akik je llegzetesen  
nem  csak „filoszok” . . .

T a lán  összefügg m indezzel az a körü lm ény , hogy 
a  kötet legsikerültebb fejezetei — kevés kivétellel — 
a  korszakos nagyságokat bem utató  tan u lm án y o k . 
A  , ,második v o n a l” képviselői m ár h iv a ta lo sab b , 
szürkébb m élta tás t kaptak (kevés az o lyan  kivétel, 
m in t Lukácsy Sándor vonzó G v ad án y i-p o rtré ja ), 
m íg  az egészen rövid pályaképek között a lig  ak ad  
o lyan, am ely tú lh a lad n á  a  lexikonokba való  ex trak- 
tum okat. Ez b izony eléggé m egbontja  a  k ö te t egysé
gé t: Sőtér Is tvá n  elm élyült tan u lm án y a i, P á n d i  P á l  
szellem esen poentírozó, eleven fejtegetései, L u ká csy  
S á ndor  színes jellem zései, J u lo w  V ik to r ,  S za u d e r  
J ó z s e f ,  O rosz L á sz ló  és m ások ta rta lm as pá ly ak ép e i 
között ezek az  u ltra töm örítő  eljárással készült m in ia 
tű r  m onográfiák ú jra  és ú jra ellankasztják az  olvasók 
figyelmét. Egy-két flekken persze nehéz egész éle t
m űveket feleleveníteni, különösen akkor, h a  a  sűrű  
porréteg  alól sok adato t is elő kell bányászni, kevésbé 
látványos, m ond juk  meg nyíltan: h á lá tla n  m u n k a  az 
ilyesm i, de a  jövőben  érdem es lenne tö b b  e rő t össz
pontosítani rá .

Recenziók esetében nem  szokás a  lektorokról írn i, 
legfeljebb akkor emlegetik őket, ha  v a lam i n agy  baj 
van. E zú ttal azonban  hadd tegyünk k ivéte lt: m ivel

a sajtó alá  rendezés során  én is kap tam  -  jo b b á ra  
technikai -  fe lad a to k a t, közelről lá th a tta m  B enda  
Kálm án  és J u lo w  V ik to r  m unkájá t, illendőnek látom  
m egállapítani, hogy teljesítm ényük messze tú ln ő tt a 
megszokott lek to ri közrem űködésen. M ind  az á lta lá 
nos elvi kérdésekben, m ind  a legapróbb  részletekben 
odaadással és e lm élyü lten  fejtették ki vélem ényüket, 
hozzájárulásuk sokat segített az a lap v ető  feladat 
sikeres m egvalósításában.

Hosszasan leh e tn e  m ég írn i e k itűnő könyv értékei
ről, alapos m é lta tá s t  érdem elne K is s  J ó z s e f  gondos 
bibliográfiai m u n k á ja , s m áskor ta lán  a r ra  is lesz a l
kalm am , hogy egyném ely  részletkérdésben eltérő  véle
ményem kifejthessem , hogy e lm ondhassam  például: 
Berzsenyit n ag y o b b  és élőbb költőnek érzem , m in t a m i
lyennek M e z e i  M á r ta  k im unkált, de hűvösen m érték
tartó  tan u lm án y a  m u ta tja , s hogy V örösm arty  „pesszi
m ista” versei szám om ra  többet m o n d an ak  a  kor 
osztályellentm ondásainak puszta tükrözéseinél, egye
tem esebb, s kevésbé korhoz kötött m űveknek ta rto m  
őket. M indennek  részletes kifejtése azo n b an  nem  
férne bele e rö v id  dolgozat kereteibe, s csak szaporí
tan á  a felvetett p ro b lém ák a t, olyan lá tsza to t terem t
ve, m in tha fan y alo g n i akarnék e nagyszerű  tud o m á
nyos teljesítm ény  lá ttán . A m it pedig  sem m iképpen 
sem szeretnék, m ert őszintén az a  vélem ényem , hogy 
az új m ag y a r iro d alo m tö rtén e t h a rm a d ik  kötete 
méltó fo ly ta tása  az  első kettőnek, s a  felvilágosodás és 
a  reform kor szintézisével e korszak ku ta tó in ak  nél
külözhetetlen segítséget, az olvasók szélesebb körének 
pedig gyönyörűséget és értékes tan u lság o k at fog 
szerezni.

Fekete Sándor

SZÉPIRODALOM

Felszabadulásunk huszadik évfordu ló jára  je le n 
te tte  meg a  Szépirodalm i K iadó a „ T a v asz  M agyar- 
országon” c ím ű antológiát, Illés L a jos  szerkesztésé
ben. A kö tetben  nem  olvashatni valam iféle kü lön is 
hangsúlyozni k ívánt szerkesztői koncepció  tételeit. 
A m ellékelt két m ondatos szöveg m indössze arró l 
tudósít, hogy a  szereplő költők fe lszabadulás u tán  
keletkezett verseiből jelentős és je llem ző  darab o k  
kiválasztására törekedett, kiadó és szerkesztő. A m eg
jelenési a lka lom , s m aga az „ a n y a g ” term észete 
úgyszólván m agától kínálja a válogatás szem p o n t
ja i t ,  a szerkesztés alapelveit. Az ilyen típ u sú  an to lóg ia  
rendeltetése nyilvánvalóan az, hogy m inél so k ré tűb 
ben, összetettebben tükrözze az a d o tt m űfaj tö rtén e
tének b e m u ta tn i kívánt szakaszát -  je le n  esetben: a 
m agyar líra  legutóbbi húsz esztendejét. Ism eretes, 
hogy ez az  -  irodalom történetileg  is figyelem re
m éltó -  időszak korántsem  egynem ű, n e m  m entes 
bonyolult ellentm ondásoktól, k isebb-nagyobb  kité-

Tavasz Magyarországon

(H ú szév  m agyar verseiből Szép iroda lm i K ö n yvk ia d ó  1 9 6 5 .)

rőktől, hu llám zások tó l. N yilván az a  gyűjtem ény 
hiteles, am ely ik  híven rep rezen tá lja  a  fejlődés 
d ia lek tik á já t, a  m ag a  belső a rá n y a iv a l, hangsú ly
elosztásával a d ek v á tan  követi 45 u tá n i költészetünk 
fejlődésvonalát.

A helyes m egfelelésnek term észetesen vannak 
m ennyiségi-terjedelm i feltételei is, h iszen nem  egy
két év te rm ését kell a lapu l venni, m égis úgy véljük, 
hogy az ex ten zitás csupán m ásodlagos problém a. 
S ez az t je le n ti ,  hogy nem  szükséges valam ennyi 
k ö ltő t— és verse lő t —felvonu lta tn i az efféle an to lóg iá
ban, m ert p é ld á u l X  vagy Y b á r  k im a rad t a  sereg
szemléből, m ások  pedig  ak ár tuca tn y i verssel szere
pelnek is, a  válogatás így elvszerű és talá ló , lévén, 
hogy a  m ellőzö ttek  nem  szóltak bele érdem legesen az 
összkép k ia lak ításáb a , a  viszonylag bő  válogatásban 
szereplők m űve viszont m eghatározó  tényezőjévé
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le tt az  u tó b b i  húsz év költészetének — vagy , fiatalok 
ese tében , egy-egy etap líra tö rtén e tén ek . Extenzív 
teljesség h e ly e tt tehát in tenzív  teljességre — azaz: 
a  fő v o n u la to k , eszmei-esztétikai irán y o k  reális 
b e m u ta tá sá ra  — kell törekednie a  szerkesztőnek. Nem  
p ro to k o ll- lis tá ra  van szükségünk, h a n e m  irodalom - 
tö rté n e ti szem pontok szerint sze lek tá lt, eljövendő 
korok s z á m á ra  is m egbízható  d o k u m en tu m ra , 
m a ra d a n d ó  h ite lű , m egbízható é r ték ek e t tarta lm azó  
„szö v eg g y ű jtem én y re” .

H a  m á r  m ost ezeket a k rité riu m o k a t m agunkévá 
tesszük, a z t  kell kérdeznünk, m egfelel-e  a  „T avasz  
M a g y a ro rszá g o n ” ezeknek a  követelm ényeknek. 
Igen  és n e m . E z a  válasz „ d ip lo m a tik u sn ak ” tetszhet. 
V a ló já b an  n e m  az óvatoskodás szán d ék a  m ondatja  
velünk e z t az  ítéletet, hanem  az a  m eggyőződés, 
hogy Illé s L ajos válogatása csak ré szb en  nevezhető 
sikerü ltnek , félig-m eddig következetes, íg y  a  kitűzött 
célt sem  é r i el m aradéktalanu l. A lap v ető en  jó  az 
összeállítás, m eggyőző a  szelekció, de  ezen  belül ad ó d 
nak k iseb b  hangsúlyelvétések.

M o n d o ttu k , nem  valamiféle ö n m a g á é r t  való név
sor-teljesség az  eszményünk, de  ú g y  véljük , ennek 
nem  m o n d  e lle n t az a m egjegyzésünk, hogy néhá- 
nyan sa jn á la to sa n  hiányoznak az a n to ló g iáb ó l, s h iá 
nyuk a  k ö rk é p e t csonkítja. M ások  is szóvá tették  
m ár, ho g y  n e m  találkozhatni a  k ö te tb e n  B óka László, 
K álnoky  L ász ló , Sipos Gyula, Szabó M a g d a  nevével, 
s a  leg f ia ta la b b  nemzedék néhány  teh e tség es képvi
selőjével sem . A  legifjabbakkal kissé m o sto h án  bán t 
a  szerkesztő. B uda  Ferenc, M ezei A n d rá s , Nyerges 
A ndrás, Soós Z o ltán , Székely M a g d a  egy-egy verse 
példáu l fö lté tle n ü l gazdagította  v o ln a  a  színképet. 
Szerepelte tésük  elm aradásáért n em  le h e t a  kiszabott 
terjed e lm et „ o k o ln i” , hiszen az esetleges terjedelm i 
p rob lém a k ö n n y e n  m egoldható le tt  v o ln a  oly m ódon 
is, hogy egyik-m ásik  szereplő költő  g y enge, jelleg
telen — je le n tő sn ek , s ezáltal je llem ző n ek  n em  igen 
á llítha tó  — v e rse  kim arad. A dódnék lehe tőség  az e lha
gyásra, n e m  is egy-kettő, ezekben az  esetekben a 
szigorúbb m é rc e  előnyére vált vo ln a  a  rep rezen ta tív  
an to ló g ián ak . A  kitűnő portrék  (B en jám in  László, 
Illyés G y u la , N agy László, G a ra i G á b o r , V áci 
M ihály  s tb .)  m ellett akad n éh án y  kevésbé sike
rü lt, a  k iv á la sz tá s  hibájából c so n k áb b , a  valósá
gosnál sz ín te len e b b  arckép is. Ped ig  a  m ark án sab b  
egyéni a rcé i e g y ú tta l az egész gy ű jtem én y t is gazdagí
to tta  v o ln a ; a  ké t szempont nyilván n a g y o n  szorosan 
összefügg. K étszeresen  kár teh á t, hogy  ez a  h ibája  
is m egvan  a  „ T a v a sz  M agyarországon” -n ak .

A rra  v isz o n t alkalm as a „ T a v asz  M ag y aro rszá 
gon” , hog y  a  rendszeresség, a szintézis igénye  nélkül, 
m integy v á z la to s  im prpvizációként a  m in d e n  eddigi
nél á tfo g ó b b  seregszem le kapcsán eg y -k ét jellem ző 
vonásra, e red m én y re  és prob lém ára  k itek in tsünk .

*

M ilyen következtetésekre serkent te h á t  a  gondolat- 
ébresztő g y ű jtem én y ?

N y o m aték o san  figyelmeztet m in d e n e k e lő tt a rra , 
hogy k ö ltésze tü n k  jelentékenyen g a z d a g o d o tt  e húsz 
év a la tt. L írá n k  egészében sikerrel b irk ó zo tt m eg a

m egváltozott történelm i he lyzet révén adódó ú j
típusú  feladatokkal.

A felszabadulást követően költészetünk szám ára 
gyökeresen új helyzet ad ó d o tt. Ü j volt a  szituáció, 
a  költő lényegesen tö b b  eséllyel kezdhetett a  kor 
valóságát egyetemes igénnyel kifejezni akaró  
líra i szintézis m egform álásához. M egszabadult az 
ideg tépő  poklok vég ig já rásán ak  kényszerétől. M eg
m a ra d t azonban  a nagy  fe lad a t: a  világirodalm i 
jelentőségű küldetés felelősségteljes, tudatos vállalása 
és m egalkuvás nélküli, következetes beteljesítése.

A tö rténelm i helyzet m in teg y  felkínálta a  nagy 
„ á tv á ltá so k ” sodrában  é le trekelő  m odern költészet 
nagyszerű  lehetőségét. Az o tthonosság feltételei az 
em beriség  története fo ly am án  ta lá n  sohasem k ínál
koztak  oly egyértelm űen, m in t az  épülő szocializmus 
v iszonylatai között. Persze, a  valóság ekkor sem 
a d ta  fel teljesen „rav aszság át” . A  harm ónia  most sem 
h u llt az ölébe senkinek, m eg k e lle tt érte küzdeni.

M e rt kétségtelen, hogy 45 u tá n  — m integy n égy-ö t 
esztendeig — a nagy len d ü le tű  felívelés jelei helyett 
in k áb b  a  készületlenségből a d ó d ó  tétovaság tünetei 
jellem zik  a költők m a g a ta r tá sá t. Az „á tv á ltá s” 
gond jaiva l küszködnek a pályakezdésen m ár tö b b 
kevesebb ideje tú lju to tt a lko tók ; táborukat a háború  
trag ikusan  szétzilálta, n eh ezen  gyógyuló sebeket 
hagyva  m ag a  u tán . S zám u k ra  -  akik egyébként is 
különböző szellemi ég tá jak ró l ind u lv a  léptek á t az 
új v ilágba  -  nem  volt p ro b lém átlan u l egyszerű a 
szám vetés, a  szembenézés a  , , k izökkent idő” lá tvá 
ny áv al s az újraszólás.

N em csak az idősebbek é rez ték  á t  persze a  korszak- 
v á ltá s bonyolultságát, szükségképpen szembekerültek 
a  neh éz  kérdésekkel, a  m eg lódu lt éle t ellentm ondásai
val az  ifjab b  generáció tag ja i is. Ő ket is polarizálja 
az  új szituáció. V an n ak , ak ik  fenntartás nélkül, 
a lapos in tellektuális elem zés h e ly e tt inkább a spontán 
reflexek törvényei szerin t, jo b b á ra  ösztönösen vál
la lták  a  tö rténelm i fo rdu lat m in d e n  következményét 
— a szocializm us eszméjének és valóságának énekesei 
lettek . M ások viszont féltve ő rzik  különállásukat, 
valam iféle „ tisz ta  hu m an izm u s”  jegyében álló füg
getlenségüket; főként a  h áb o rú s iszonyat visszarezgő 
em lékeivel viaskodnak, s feszengenék az új helyzet 
keretei közt (pl. az ,,Ü jh o ld ” -csoport). A „rossz köz
érze t”  jellem zi a m ár rangos p o lg á ri költők lélek- 
á llap o tá t is.

E bben  a jó  ideig nagyon is á tm en eti á llapotban, 
a politikái-ideológiai küzdelm ektő l feszült légkörben 
különösen figyelem re m éltó  az  az  egyértelm ű, az 
,,ig en ” -t kizengető versbeszéd-ti pus, m elynek szép 
p é ld á it Illyés G yula, K assák L ajos, Gellért Oszkár, 
H e lta i J e n ő , Képes G éza n é h á n y  ez időbeli költe
m énye szolgáltatja.

E m elle tt ism ételten fel kell figyelnünk az em igrá
cióból h aza térő  költők — elsősorban Balázs Béla és 
G ábor A n d o r -  akkori l írá já ra . A hazatérés, a 
„honfog la lás” , az ille tékesség-tudat megkapóan 
őszinte, m agávalragadó  líra i m egfogalm azását ta lá l
ju k  az  an to lóg iában  közölt verseikben  is. A szilárd 
kom m unista m agatartás e nagyszerű  vallom ásai a
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felszabadulás u tán i évek magyar költészetének egyik 
legszebb „szólam át” jelentik.

E kezdeményekben a líra új minősége kezdett 
kialakulni -  a még virulens polgári irányzattal szem
ben, a szigetre-húzódók bezárulás felé haladó poézise 
ellenében.

Л kibontakozó tendencia nem teljesedett ki igazán 
a fordulat évét követő időszakban. M eglassúdott a 
fejlődés, az ismert országvezetési hibák, ideológiai
kultúrpolitikai tévedések, dogmatikus elméletek 
hatására. Leegyszerűsödött az ars poetica, a  forra
dalm ár költői a ttitűd  értelmezése; az elemző-gondo
lati valóságlátás erősödése helyett líránkban is -  egy 
ideig -  a sematizáló kedv szökött magasra. K ölté
szetünk az 50-es évek elején a  közéletiségnek egy 
naiv, egészségtelenül egynemű válfaját hozta létre, 
s ez a látásmód elm aradt az életvalóság tényleges 
gazdagsága m ögött, annak korszerű visszaadására 
elégtelennek bizonyult. Ebből a korszakból nehéz 
igazán értékes, m aradandó műveket kiválasztani. 
Annyit azonban nem árt hangsúlyozni, hogy a  költői 
valóságtükrözés hitele a nagyszámú gyarlóság jelen
léte ellenére sem zuhant alá oly végzetesen — és álta
lánosan - ,  hogy a folytonosság minden szála elsza
kadt volna. A líra nem halt meg, csak életképességé
ből vesztett átmenetileg. A menthető értékekből a 
„T avasz Magyarországon” is nyújt egy kis csokorra 
valót. Semmi okunk a rra , hogy ezt a  periódust 
fontolatlanul megtagadjuk. Az embernek vállalnia 
kell a  gyerekkorát, hiszen a felnőttség m inden ered
ménye valahol a tájt gyökérzik. V állalta a maga 
gyermekkorát az új magyar szocialista költészet is, 
mégpedig oly módon, hogy a felnőtt tuda t érettebb 
bölcsességével helyreigazította a korábbi melléfogá
sokat, s újraértelmezte a valósághoz való viszonyát.

Ez a nagykorúsodás lényegében 1953 után  kezdő
dik, s nem az addigi ú t nihilista tagadása árán, 
hanem a „megőrizve-megváltoztatva” dialektikája 
értelmében. Fokozatosan feloldódnak az egészséges 
mozgást gátló kötelmek, a redukált Én helyébe a 
teljes egyéniség lép, az egysíkú valóságlátást fel
váltja az analitikus szemlélet; eleddig jobbára  
hiányzó élm énytartalmak kapnak hangot a  súlyos 
szavú vallomásokban. Költészetünk mezőnye kiszé
lesedik, a skála szembetűnően gazdagszik, a  versek 
mögött levő világkép differenciáltabb lesz. Im m ár 
bonyolultabban értelmeződik a szocialista költészet 
funkciója is -  m utatják nemcsak a korabeli elméleti 
írások, de a hirtelen megszaporodó ars poeticák is, 
melyek az ellentmondásoktól terhes helyzetben való 
helytállás parancsát, az élet m aradéktalan birtokba
vételének igényét s a gondok felelős kimondásának

szándékát fogalmazzák meg. Kitágul a  szem határ, 
az elemző tudat a  mély összefüggések számbavételére 
és megfejtésére törekszik. Csupa lázas nyugtalanság 
ekkortájt az egész m agyar lira, s épp ezáltal tükrözi 
hitelesen a kor zaklatottságát. Nagy versek egész sora 
születik e néhány év alatt; hatalmasan kibontakozik 
Illyés, Benjámin, Juhász, Nagy, Simon, Csanádi 
lírája.

Tragikus cezúraként töri meg az ívet az ellenforra
dalom, ismét rendkívül sokrétű feladat elé állítva az 
egyensúly, a bizonyosság, az otthonosság visszaszer
zéséért viaskodó költőket. Elsősorban Benjám in László 
teljesítménye példázatos e tekintetben. Á ttételeseb
ben válaszol a  korkérdésekre e legújabb periódusban 
Illyés Gyula, K assák Lajos, Vas István, Juhász 
Ferenc, Nagy László, s a  nyugalmát rendíthetetlenül 
őrző Simon István  is. Egészében líránk nagy ideje az 
58-tól nagyjából 62-ig terjedő szakasz. S hogy így van, 
abban -  az em lítettek mellett -  rendkívül jelentős 
szerepük van az 56 u tán  kibontakozó fiatal generáció 
legtehetségesebb képviselőinek, m indenekelőtt Váci 
Mihálynak, G arai G ábornak, az antológiában arány
talanul kevés verssel szereplő Ladányi M ihálynak — s 
mellettük még jónéhány karakterisztikus arcélű 
ifjú poétának. N em  problémában az ő művészi telje
sítményük sem, mégis érett hangon, igényesen és 
megkapó szenvedéllyel képviselik — alkatuktól, egyéni 
hajlamaiktól függően, direktebb módon vagy köz
vetettebben -  a  korszerű szocialista lírát.

Nyomukban pedig m ár sereglenek a m ég fiatalab
bak, akiket a  szerkesztő elmellőzött. Pedig odáig már 
eljutottak, hogy közülük nem egynek o tt volna a 
helye az antológiában.

A mezőny a felszabadulás óta még sohasem volt 
oly teljes, m int jelenleg, a feltételek sem voltak együtt 
ennyire, tehetség és odaszántság kérdése a  modern 
szocialista költészet további gazdagodása.

Egy-két éve viszont mintha megtört volna az ív. 
Fliányoznak a merész kísérletek, az összegző igényű 
vállalkozások; s m ég mindig fogyatékos líránk intel
lektuális ereje. R itka az igazán szuverén költői világ, 
kevés költőnk világképe nevezhető még igazán mo
dernnek.

A „Tavasz Magyarországon” is cáfolhatatlanul 
bizonyítja, hogy költészetünk egész történetéhez 
mérve is jelentős, értéktermő korszaknak kell ta rta
nunk az elm últ húsz évet: megszületett, kiteljesedett 
a szocialista eszmeiségű líra. Van tehát m it folytatni. 
A pillanatnyi megállapodás ellenére is bízhatunk 
abban, hogy ism ét a „nagy vállalkozások kora” 
következik, m éltó az évszázados klasszikus örökséghez.

Fülöp László
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Földeák János: Felelned kell !

( M a g v e tő  K ö n yvk ia d ó , 1 9 6 4 .)

K özel másfélszáz verset gyűjtö tt össze Földeák 
János F e le ln e d  k e ll!  című kötetében, hogy számot 
adjon kö ltő i munkásságáról, életéről és életünkről. 
M ert Földeák  elsősorban krónikás: költeményeiből 
könnyen visszaolvashatjuk az elm últ két, két és fél 
évtized történelm ét, érezzük a harm incas évek der
m edt, k ilátástalan  világát, felszabadulás utáni éle
tünk ö röm ét, gondjainkat, rem ényeinket. S szeret
nénk m in d já r t leszögezni: függetlenül attól, hogy 
ezúttaJ a  költő, s nem az elbeszélő eddigi munkás
ságáról lesz szó, roppant értékesnek, jelentősnek 
tartjuk  a Felelned kell! tárgyi gazdagságát, hűséges 
m indenre-reagálását, még akkor is, ha a lírában 
nem a n n y ira  az ábrázolást, a  konkrét események, 
helyzetek leírását, mint inkább a nagyobb igazságok 
velősebb megfogalmazását, a költőnek a világhoz 
való, érzelm i és értelmi síkon megfogalm azott viszo
nyát szoktuk keresni. Igaz, vannak lírikusok, akik, 
ha teljesen nem  is igaz, hogy m aguknál tovább nem 
ju to ttak , elsősorban mégis befelé fordulnak, de a 
jelentős, n ag y  költők mindig válla lták  a krónikás 
szerepét: ábrázoltak és ítéltek, elmeséltek és követ
keztettek, égető társadalmi kérdésekről írtak, vitáztak 
és m ozgósítottak. S Földeák is ilyen krónikás: 
kom m unista szenvedélyessége, vitázó kedve, harcos
sága egész kötetét áthatja, s kétségtelen, hogy ez a 
m agatartás, ez a költői alapállás helyes és követendő.

A Felelned  kell! lapozgatása, ízlelgetése közben 
azonban gyak ran  kételyek merülnek fel az olvasóban, 
kételyek és töprengések, hogy nincs-e igaza a kriti
kusoknak, ak ik  szerint Földeák helyenként száraz, 
költőietlen, s hogy költészetének kibontakozását, 
naggyá növését csak a jövőben lehet rem élni. Ilyen 
szellemben íródott Várkonyi N agy Béla legutóbbi 
kritikája is a  Jelenkorban, annak ellenére, hogy a 
szerző a la p já b a n  véve igen pozitívnak, felfelé ívelő- 
nek ta rtja  Földeák költészetét, s kellő megalapozott
ság nélkül gyengébb verseket is kiemelkedőnek 
minősít.

G yakran megtörténik, hogy a kritikusok vagy 
alkalmi m űértők  véleményét a költő nem  fogadja el, 
csatázik velük , mégpedig rendszerint egy másfajta 
esztétika, ars poetica nevében. Ilyen vitázó, polemi
záló költő Földeák is, de ő nem anny ira  az értékmérő 
kritérium okat ta rtja  avatagnak, inkább így érzi — s itt 
csupán a rra  hivatkozunk, am it m aga mond egyik 
versében —, a zé rt becsülik le, m ert pártos költő, mert 
a m unkásosztály világnézetét fejezi ki (Egy párt- 
határozat u tá n ) .

Előrebocsátjuk: e sorok írója a Felelned kell! 
alapján nem  é rt egyet a fanyalgókkal, a  lekezelőkkel, 
de Földeák igazságát is egyoldalúnak tartja . A kötet 
valóban egyenetlen, s nagy sodrású, lendületes költe
mények m e lle tt valóban találunk benne kiérlelet- 
lenebb, vaskosabb verseket, s am i a  legérdekesebb, 
a gyengeségek nem  annyira az első, fiatalkori ciklus
ban, m in t in k áb b  az „érettebb” Földeáknál jelent

keznek. Van tehát valam ilyen ellentmondás, vala
milyen meg nem felelés a kötet társadalmi tartalm a 
és költői megfogalmazása között, s itt nem kisebb 
problém áról van szó, m in t a  tartalom  és forma ter
mékeny egységéről, arról, hogy a társadalmi ta r ta 
lom — talán jobb, ha po litikai, emberi, világnézeti 
tartalom nak nevezzük — nem  egyenlő a művészi 
tartalom m al, s az ismeretelm életben használatos 
tükrözés sem egyenlő azzal, am it a valóság művészi 
tükrözésén értünk. Persze m aga a művészi tükrözés 
is más és más történetileg: módosító hatással vannak 
rá  a  hagyományok, az uralkodó, divatos stílusirány
zatok, politikai hitvallások s nem utolsósorban 
a költői tehetség, irodalm i pallérozottság. Nincs ez 
másképpen Földeák esetében sem. S azt hiszem, nem 
tévedünk, ha kötetét, figyelembe véve a tartalom  
és form a szükséges összhangjáról mondottakat, tör
téneti szemmel közelítjük m eg, hogy költészetének 
erejét és gyengeségét megérthessük és megmagya
rázhassuk.

T alán  furcsán hangzik: a  Felelned kell! című 
kötet három  ciklusából az első, az 1930-1944 közt 
íro tt verseket tartalm azó E u ró p a  közepén a hatá
sosabb, a költőibb. M in t ismeretes, a magyar 
szocialista líra az első v ilágháború  után, éppen úgy, 
m int a német, az orosz vagy a  bolgár, az expresszio- 
nizm us és részben a futurizm us jegyében indul, s ha 
később le is tisztul, a form abontás, a nyugtalan újat 
keresés nyomai később, a harm incas években is fel
felbukkannak a szocialista költők verseiben. Földeák, 
aki fiatalon bekapcsolódott a  munkásmozgalomba, 
a  szocialista lírikusokkal egyetemben szintén új 
hanggal, új tematikával jelentkezik, s nem is halkan, 
bátorta lanul, hanem erőteljesen, hol keményen gör
dülő, itt-o tt még Kassák szabad verseire emlékeztető 
hosszú sorokban, hol fegyelmezettebben, tagoltab
ban , de daccal, indulattal. N em  elvont, hermetikus 
líra ez, nem magányos töprengés, hanem kiállás és 
harc , a  személyes és közösségi célok egysége. S ennek 
a lírának  nem csupán politikai értéke van: a dacos, 
néhol kuruckodó magatartás egészében véve szeren
csésen formálódik versekké, melyek, akárcsak a 
munkáskórusok, vádlón-ébresztőn dübörögnek 
(M unkanélküliek), vagy b izarr, de eredeti képekben 

vetítenek elénk valamit a nagyváros, a kapitalizmus 
légköréből (T e h en ek  a z  a s z fa l to n , P illa n a tfe lvé te l) . 
H angulatilag  is gazdag, változatos az Európa köze
pén. Földeák, hiába lett „nadrágos ember” , városi 
m unkásként is magával cipeli a  vidék, a somogyi 
puszták problémáit, s a tehetetlenség, a sehová nem 
tartozás sokszor kesernyés rezignációt ébreszt benne. 
Ilyen hangulatot áraszt az Idegen tájban című verse 
is, melyre nem a munkásfolklór, hanem a paraszti 
népdal lágyabb, érzelmesebb ritm usa jellemző:

sa jdu l bennem, h o g y  idegen  
vagyok a tá jban: k is z a k a d t  innen 
minden tápláló g yö kerem :  
már érzem a tömör ellen tétet
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jó m a g a m  és a tá j közö tt, 
s  tu d o m , hogy annak nincs bocsánat 
k i  megtéröként vissza jö tt.

Nem ismeretlen ez a hang a harmincas évek költé
szetében. Illyés Gyula Nem menekülhetsz című 
verse ju t eszünkbe, de idézhetnénk a fiatal Benjámin 
Lászlót is, vagy az ugyancsak munkásköltőként 
induló Vészi E ndrét, akinek halkabb, m eghittebb 
lírájában szintén gyakran felcsendülnek a  kétség 
dallamai.

Az Európa közepén ciklus tehát egyáltalán nem 
csak politikai költészet s nemcsak regisztrálás: eszté
tikailag is értékes dokumentuma a kornak, s Földeák 
emberi hitvallásának, költői sokoldalúságának, bár 
kétségtelen, hogy bizonyos érdességek m ár itt is 
feltűnnek. Hiányoljuk például a töm örebb képeket 
(az Egy faddi sír mellett c. vers négyszáz soron keresz

tü l is csak elmosódó hangulatot tud  megfogal
mazni), s nehezen tudjuk megmagyarázni néhány 
vers szándékolt nyersességét, darabosságát.

Természetesen azt várnók, hogy a 45 u tán  írt 
verseket összefoglaló M ü vein kb en  é lünk  és K ü lvá ro si 
k iá ltá s  című ciklusokban egy költőileg is sokkal 
érettebb, színesebb Földeákkal találkozunk. Igaz, 
van ebben a két ciklusban valamilyen megkapó, 
m ár-már gyermekien naív, de roppant őszinte lelke
sedés, dicsekvés, m intha a költő világgá szeretné 
kiáltani, hogy nem  hirdette hiába a szocializmus 
győzelmét, optim ista hitének diadalát. Ezért hisszük 
el, hogy a villanyfény is ihletet adhat (Esti villany
gyújtás), s hogy a költő nemcsak tanúként, hanem  
kortársként, felelősként és munkásként akar élni 
társadalm unkban (N em csa k  tanú v a g y o k ) .  S ihlet 
sugallta szép, megrázó vers az ötvenhatos események 
idején íródott O któber utolsó n ap ja iban  is, melynek 
utolsó sorai a szorongás és halálveszély közepette is az 
élet, a nemzeti összefogás felé mutatnak:

C sillapíts é js za k a , s v igaszta lj !  H a jn a lig  takargass !
H a  háborog is  a  nép, h iszem , hogy szeretnek.

Nem eshetünk egym ás torkának, mert m ások su g a lljá k ,
mert sz ivünkbe  m artak gondok és keservek.

E kiemelt példák ellenére azonban a második két 
ciklus nem olyan nagy ívelésű, mint az első, s bizo

Jékely Zoltán líráját indulásától kezdve szüntele
nül két érzés ihleti: a rajongó életszeretet és az el
múlástól való félelem. Két, egymásnak ellentmondó, 
valójában mégis nagyon összetartozó ihlető. Élet- 
szeretete nem  programszerű és dinam ikus vitaiiz
musban nyilatkozik meg, hanem vonzó erejű nosz
talgiákban: egy ősinek érzett nyugalmi állapot vissza- 
kívánásában, amely nem ismeri még az Idő fogalmát. 
Forró, nyári deleken szállja meg néha az em bert

nyos megrekedés, egy helyben állás jellem zi. Ezért is 
hibás a V árkonyi által rajzolt Földeák portré, mely 
csak fejlődésről beszél. Igaz, a megrekedés inkább a 
személyi kultusz idején kialakult sem atizmus számlá
jára  írható; az ötvenes évek elején dívott az ilyen 
általános, nem  éppen költői látásm ódra valló meg
állapítások rímbefoglalása:

N á lu n k  nincs gróf, se csendőr, 
nem  mérnek cselédbért, 
napszám osok se já r n a k  
k u lá k h o z  kenyérért.

( F ü tyü lje tek , f ia m  ! )

A két ciklusban azonban nem csupán effajta sema
tizmusról van szó, hanem a már korábban is jelent
kező sajátosan földeáki vonások továbbéléséről, bizo
nyos terjengősségről, nyersességről, sőt prózaiságróL 
Nem azt kifogásoljuk, hogy Földeák változatlanul 
a m indennapokról, a termelésről, gyermekeiről, 
utazásairól s a  szocializmus építésének sikereiről 
számol be, vagy hadakozik a komm unista ember- 
eszményért, csupán úgy érezzük, hogy Földeák gaz
dag élm ényanyagában nagyobb költői lehetőségek 
rejlenek, s ha  a  harmincas években a nyersebb,, 
csiszolatlanabb versek eredetiek voltak, ma már 
avittabbnak, kopottabbnak hatnak. A hosszúra nyúlt 
versekben (pl. a  P apír h u llá m o kb a n )  túlságosan 
feloldódik a mondanivaló, megoszlik a költői elektro
mosság. A moszkvai utazás emlékét idéző versek is,, 
bár sok m indent meglátnak, s ott érezzük mélyükön 
az őszinte élm ény melegét, mégsem az igaziak: meg 
tudnak jeleníteni, de nem ragadnak magukkal, leír
nak, de nem  felfedeznek.

Hogy m erre halad tovább Földeák, s mi van 
még tarsolyában, nem tudjuk. Im m ár negyedszázados 
költői életműve arról tanúskodik, hogy stílusa, mód
szere meglehetősen szilárd: szereti a  részletezést, 
szeret elmesélni, összefoglalni, versei végén a tanul
ságot közvetlenül kimondani, szereti a  pátoszt. 
Ezek a vonások eredetiségének is bizonyítékai, de 
talán nem lenne haszon nélkül, ha még tömörebb, 
korszerűbb képekben tudna gondolkodni, s volt ön
magával is szembeszállva merészebben keresné az 
összhangot költészetének tartalm a és formája között.

Sipos István

Jékely ^oltárt: Lidércűző

( M agvető  K ö n yvk ia d ó , 1 9 6 4 .)

ritka pillanatok ajándékaként olyan érzés, hogy meg
állt az idő, nincs kezdet és vég, m indig így volt min
den és m inden így marad. Jékely ezeknek a pillana
toknak nagyon jó  ismerője és egyben száműzöttje. 
Egész halál-lírája is ebből a nosztalgiából és szám- 
üzöttség-érzésből származik: az örök nyár rajongója 
nem tud beletörődni a pusztulásba, a kikerülhetetlen
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felbomlás tudatába . Minél erősebben vágyakozik a 
boldog nyugalom  ősi és zavartalan állapotába, annál 
riasztóbban néz vele szembe száz és száz alakban az 
elmúlás félelmetes valósága.

T öbb  évtizedes, nagyon m agával ragadó erejű 
lírájának ez az örök konfliktus a legerősebb élménye, 
szinte egyetlen  mondanivalója, m ert, ha másról 
beszél, akkor is erről van szó legtöbb versében. Ez a 
borzongás inspirálta  legjobb korszakaiban filozófikus 
költemények írására is, amelyekben m indig  a valóság 
konkrétum aiból indul ki, és m indig földközelben ma
rad, akárcsak Csokonai, akihez lírá jának  gyökérszálai 
végső soron  visszavezetnek. Bölcselkedő hajlama, 
m eghitt természetélménye, a gyöngéd megfigyelések 
ihlető ere jének  felfedezése éppúgy Csokonai késői és 
egyben nagyon  modern rokonává avatja , m int gyak
ran diákosan patetikus hangvétele, verseinek nemes 
retorikája.

N agyon gyöngéd szerelmi lírá jának  is az elmúlás 
a legfőbb ihletője. Szerelmes verseinek nincsen olyan- 
féle személyes jellege, mint Ady, József A ttila vagy 
R adnóti lírá jának . Igazi harca nem  a m ásik emberért 
és nem  a m ásik  emberrel folyik, akkor sem, ha női 
nevet sző versébe, hanem az elm úlással, amelynek 
olyan boldog feledtetője lehet a  szerelmes egymásra- 
találás p illan a ta . Verseiben a pusztulás legriasztóbb 
tünetei is megtisztulnak, lírává lényegülnek. Meg
lá tja  a  jelenségekben a pusztulás g rác iá já t is:

E lm ú ln a k
a bogár tekin tetek, 

a  csillogó és nedves a jk a k ,  
érintése a lengeteg, 
csik la n d o zó  feke te  h a jn a k;

a  bársonyos tapintatok, 
keb e l a la tti lüktetések, 
a z  édes-álmú balzsam ot 
á ra s z tó  szép ölelkezések 

elm úlnak —

P o r  h u ll a z ing alá , penész  
la k a t ja  lóg keserű szám on;  
alacsony ablakon benéz 
vénasszony-vigyorú halá lom .

Kevés költő  ír  annyit a halálról, az élet megszűnte 
utáni felbom lásról, níint Jékely, de ritk a  az olyan 
halállíra, am ely  ennyire mentes m indenféle morbi
ditástól. E nnek  az a titka, hogy egy p illanatra  sem 
tud m egbékélni a  pusztulással, az élet rajongójából 
nem le tt a  h a lá l szeretője. Az elm úlással viaskodó 
költészete szakadatlan  lidércűzés. H a  m ár nem  győz
heti le a  pusztulást, megpróbál fölébe kerülni, a 
gondolkodó em ber több évezredes hatalm ával. Üj 
kötetének egyik legszebb versében, A  f ö l d  d icséretében  
az anyag felbomlásának és m etam orfózisának viga
szát hirdeti, a  s z e n t A lk ím iá t, amely m agába fogadja 
•és birtokába veszi a felbomló test elem eit:

S  m in t  láthatatlan lány h a ja , 
b e sző  a z  indás, dús tenyészet,
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m int legutolsó vá lfa ja  
minden fö ld i  ö lelkezésnek .

Kevés költőnkben van ilyen erős hajlam az állati 
és növényi létezés átérzésére, egész költészetét nagyon 
eleven és mélyreható természetélmény hatja át. 
B ú to ra in k  csontjában megremeg örök le lke  medvés rengeteg
nek  — írja  egyik emlékezetes fiatalkori versében, és ez 
a szemlélet, amely minden létezőben benne látja a 
materiális állapot korábbi és későbbi változatait 
vezette el a  föld mélyében történő örök átalakulás 
gondolatának mint végső m agyarázatnak az elfoga
dásához.

A tu d a t megnyugodhat az örök metamorfózis m a
terialista magyarázatában, de a  lírikus nem tud és 
nem is akar kibékülni a m aga elmúlásának tudatával. 
Utolsó kötetének éppen azok a  legszebb versei, ame
lyekben a bele nem törődés tüze áthevíti az olykor 
fáradt nyárközép i m elankóliát.

Az elm úlás kérdése nemcsak saját sorsával kap
csolatban foglalkoztatja, az idő romboló-alakító 
m unkája nagyobb távlatban is lenyűgözi. A m últ, 
jelen és jövő egymásra ható relációi történelmi, sőt 
geológiai arányokban is inspiráló kérdést jelentenek 
szám ára, és ezek a problém ák vezetik el a végső 
m ié r te k h e z .

A L id érc -ű ző  az 1957-ben m egjelent T ila lm a s kert 
című válogatott gyűjtemény ó ta  született verseket 
tartalm azza, valamint egy 1944-ben, Kolozsvárott 
előadott versesdrámát (A n g a li t  és a  rem eték), amely
ből lehet, hogy jó  színészek kedves játékot tudnak 
varázsolni, de könyvdrámának elég szürke, humora 
nem nagyon leleményes.

Az új Jékely-kötetet paradox m ódon úgy lehetne 
jellem ezni, hogy legfrissebbek azok a költeményei, 
amelyekben m ár sokszor m egírt érzéseit fogalmazza 
meg ú jra . Ü j könyvében is a  halál és a szerelem 
összevillanó élményéről m ondja el leghitelesebb 
vallomásait, néhány igazi, m aradandó  remeket is 
alkotva ebből az élményből, m in t amilyen például 
az E lm ú ln a k  című verse. Filozofikus érdeklődése is 
néhány ú jabb  költeményre inspirálta, őt is foglalkoz
tatja az a  szorongás, amelyet a  filozófiai irodalomban 
elidegenedés néven szoktak em legetni ( Em ber, 1 9 6 1 ;  
A z  idegen város). De újabb költészetét nem hatja át 
a szenvedélyes keresés olyan feszült izgalma, mint 
néhány régebbi nagy költeményét, a  Csillagtoronyban  
címűt vagy A z  utolsó szó  keresését. Gondolati líráját 
gyakran fenyegeti — ebben a kötetben is — a prózaiság 
veszélye vagy a példabeszédes körülményesség. 
Üj kötetének ereje inkább dalszerű lírai verseiben 
mutatkozik meg és azokban a  rem ek kis költemé
nyekben, amelyekben a kifejezés legtöményebb lehe
tőségeivel él, négysoros versekbe sűrítve mindazt, 
amit m agáról és a világról m ondani akar.

A sok kitűnő vers ellenére is a  kötet egésze némi 
hiányérzetet hagy az olvasóban. Jékely még nem írta 
ki magából legújabb önm agát. Az ötvenéves férfi 
nagy lírájával még adós m aradt.

Vargha K álm án



Fábián fólián: Déltől hajnalig

Üj, im már hatodik kötetét a szerző így kommen
tálja: , ,a benne felsorakozó elbeszéléseket, novellá
kat . . . hét év írói munkájából válogattam  össze. 
Számomra a kísérletezés, a hangváltás korszaka volt 
ez a hét esztendő. Az íme, Európa címmel meg
jelent útinaplóval kezdtem ezt az írói magam- 
keresést.”

És addig, és azelőtt? Természetesen ugyanezt csi
nálta. Legföljebb több önbizalommal és kevesebb 
tudatossággal. M int minden fiatalember, akit húsz 
esztendejének, tehetségének, nagyot akarásának 
meg a hirtelen kitárult lehetőségeknek és hívásoknak 
a  hullámai emeltek, lendítettek 1946-48 táján. Első 
kötetei, az Utak (1952) meg a  Hegedűszó (1956) 
csak úgy feszülnek az ellentétektől; a tudom ásul még 
nem vett ellentétektől. Később épp em iatt kény
szerült hangváltásra és maga-keresésre, azaz tisztá
zásra és föloldásra. Igazában ez választja el és köti 
össze pályájának szakaszait is. T alálóbb kifejezések 
híján, azt m ondhatnám , a  próbálkozásokat a kísér
letezés követte.

Számtalan tartalm i és formai kérdés fakad ebből. 
Közülük az élmény, az alakteremtés meg a  kom
pozíció néhány összefüggése tetszik legfontosabb
nak.

Fábián életét nem vagy alig-alig ismerem; esz
tendeje találkoztunk először. Pedig műveinek meg
értésénél és elemzésénél ez korántsem mellékes kö
rülmény. Regényei, elbeszélései, esszéi jelzik és bizo
nyítják, hogy munkája közben a makacsul mindig 
visszatérő, sarkalló és legyőzendő akadály: a sok
fajta, olykor szögesen ellentétes élmény egybe
olvasztása.

Élményei szinte bizarr módon társulnak. Jelleg
zetesen kevert műfajú kötetében, a Hegedűszó ban tör
tek föl először lefojthatatlanul és lefojtatlanul. Poli
tikai, szakmai, termelési ügyek az egyik lapon, s a 
másikon — ki sem várná — rajongó és értő vallomás 
Bartókról. Innen fogékonysága és belső kapcsolata ä 
zenével. De Bartók zenéjét m int elhatározó élményt 
befogadni: több a fogékonyságnál, a belső és mégoly 
értő kapcsolatnál. Több. Életérzés, szemlélet, sőt 
erkölcs és világnézet. „M egrendülnek a tengerek, 
felfakadnak a  hegyek és zúgni kezd a szél.”  Számára 
ezt hozta a Bartók-élmény, ezt jelentette a  Bartók- 
zene. Vagyis annak fölismerését, elfogadását és kife
jezni akarását, hogy lelke mélyén m inden embert 
különös, csak félig-meddig ismerhető szenvedélyek, 
érzelmek, hangulatok, idegrezdülések fűtenek és 
vezérelnek; hogy minden ember egy-egy mikro
kozmosz, sajátos törvényekkel, sorssal, légkörrel: az 
ember az, ami a szenvedélye és a sorsa. T ehát úgy 
történt, hogy Fábián, a Bartók-zene ihletésére és 
kalauzolásával, rátalált arra az életrétegre, melynek 
ez a muzsika egyszeri, ismételhetetlen és fölülmúlha- 
tatlan kifejezése volt és marad. Nem fér hozzá kétség: 
bővizű, kimeríthetetlen forrás ez, kiváltképp epikus 
számára.

( Magvető Könyvkiadó, 1965.)

Csakhogy kezdetben az írói világnak csupán egyik 
pólusát jelentette. S inkább idegenül, semmint a 
kölcsönös föltételezés és kiegészítés alapján állt szem
ben a másik pólussal. Ez a politikai, a  társadalmi 
élményekből kristályosuk ki. O lyan időben, amikor 
a politikai és a társadalm i elmélet és gyakorlat maga 
is a kísérlet, a bizonytalan és nehézkes első lépések 
korát élte. Egy új rend születésének és szilárdulásának 
közepette, am ikor még csupán a durva körvonalak 
léteztek: az embereket egyszerűen és m agától érte
tődően azonosították azokkal a dolgokkal, tárgyak
kal, folyamatokkal, jegyekkel, melyek körülvették 
őket. Ügy látszott, az ember az, ami az adott gazda
sági, társadalm i, politikai helyzete. Hangsúlyozni 
érdemes: ez nem  pusztán tétel és előírás volt, hanem 
huzamos és kérlelhetetlen gyakorlat is. T ehát élmény 
is, meglehetősen nagy befolyásoló és meggyőző 
erővel.

Fábián írói munkásságának középpontjában e 
kettős élmény, e kétfajta életérzés és szemlélet össze- 
forrasztásának kísérlete áll. Természetesen m int m ár 
alakteremtési, kompozíciós és stílusprobléma. M int 
egész új irodalm unk — de végeredményben a natu
ralizmus u tán  az egész európai irodalom és művé
szet-, Fábián is az egységes emberfölfogás és az egy
séges műalkotás hiányát érezte, ennek a m aga módján 
való megteremtésére törekedett. M ind a hiányra, 
mind a sürgetésre, túl az általában és m indenütt 
meglevőkön, nálunk külön tényezők adtak okot. 
Fábián epikájában ezért válhatott a  művészi siker 
vagy kudarc m ár-m ár kizárólagos föltételévé, hogy 
az alkotóelemeket milyen mértékben tudja szerves 
egységbe önteni.

K ét vonzásnak engedve, két úton indult el. A le
egyszerűsített egyéniség, a hagyományosan: fokról 
fokra illeszkedően kauzális kompozíció, az anekdo- 
tázásra emlékeztető, föloldott hangnem  az egyik. 
Mellette -  ta lán : u tána és árnyékában -  meg-meg- 
jelent a bonyolultság és a  sajátosság felé tájékozódó 
lélektani fölfogás, a sűrített motívumokra, jelképekre, 
jelzésekre, áttételekre alapozott kompozíció, a tár- 
gyias, szaggatott, fanyar és szikár stílus. Fábián esz
ményei, tapasztalatai, tudása, önismerete egyre érle
lődtek és tisztultak. Körülötte is oszlott a homály, 
és engedett a szorítás. Ennek arányában mind hatá
rozottabban bontakozott ki az irány és a mód, 
amerre s ahogyan haladnia lehetett és kellett. T anul
ságos lenne vizsgálni, ebben milyen része volt annak 
az utazásnak, melyről az íme, Európa számol be. 
Végül is a rra  ado tt ösztönzést, hogy Fábián -  csöp
pet sem elítélő, hanem elhatároló jelzőként említem 
-  a herm etikusan lélektani ábrázolást válassza, a tá r 
sadalmi okolást pedig mintegy állandó, de nem köz
vetlenül, nem  minden mögött kim utatható tényező
ként vonja be a művi világba. Ettől kezdve az írói 
munka és kísérletezés tartalm a, célja, lényege egy
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értelmű. M egragadni azokat a  szavakat, cselekvése
ket, m otívum okat, melyek m int a vízbe dobott kő 
körül a hullám ok, a sejtések és a  kapcsolatok vég
telenig gyűrűző láncolatát képesek fölidézni.

V oltaképp erről a kísérletezésről ad  számot a 
D éltő l h a jn a lig .

így F áb iánnak  sikerült elkerülnie, legalábbis esz
ményeiben, céljaiban, kísérleteiben, az új irodal
m unkat ijesztően és olykor bénítóan nyomasztó 
epigonizmust. Pontosabban, az epigonizmus élő és 
ható á ram la ta i közül az egyiket. Elvágta a köldök- 
zsinórt, m ely Mikszáthhoz és M óriczhoz fűzte; bár 
Móricz példá ja  mindenkit erre bátorítana ! Evvel nem 
a realizm us igényét adta föl, hanem  a  korszerűség 
igényét ism erte el.

A lighanem  a kauzalitás a kérdések kérdése a rea
lizmusban. In n en  nézve, önm agában képtelen vagy 
extrém jelenség nincs, viszont esetleges, téves és 
homályos okolás van. Fábián, a  többé-kevésbé her- 
metikus lélek tan i ábrázolás mellett döntve, a meg
hökkentő, az  extrém, az „érthetetlen” jelenségek 
megírását is vállalta. Persze, ezen az ú ton is meg 
kellett b irkóznia  az epigonizmus — a polgári, első
sorban a behaviourista és freudista alapokon álló 
etikai regényből induló epigonizmus -  veszélyei
vel. De m ennyire! Ez azonban m inden bizonnyal 
érdemes viaskodás volt. Eközben születtek a legjobb 
és legeredetibb Fábián-novellák: például az U ta zá s  
P árizsba  és a  P orcelán flam ingó, illetve ennek új válto
zata, a B o ly h o s , vastag szőnyegen. Eredetiségük abból 
következik, hogy a látszólag csupán neuraszténiás 
vagy jelentéktelenül elmúló, elsuhanó indulatokat 
és hangulatokat belekötik a kor emberének valóságos 
helyzetébe. H ad d  emeljek ki egyet közülük. A H a ta n  
já ts s z á k  a mégiscsak időtlen nemi perverzitást egyet
len kurta beszélgetés-töredékkel (a rakétagyártás és

a részvények összefüggéséről), gyökeresen mai és 
fontosán tanulságos tém ává teszi.

Ügy érzem azonban, hogy Fábián , megannyi sike
res kísérlet és a m ár kikristályosult stílus ellenére is, 
a  második számú epigonizmust teljesen még nem 
győzte le. M intha nem tu la jdonítana jelentőséget 
annak, hogy azt, am it m eghódított, meg is tartsa. 
A lakjait, akiket pedig annyi finomsággal és intelli
genciával rajzol, olykor engedi átlépni a  művészet 
senki földjére: oda, ahol a szavak és a cselekedetek 
eredete homályba vész, ahol a szavakat és a cseleke
deteket nem  diktálja m ély, erős és főleg eleven 
logika. M iért olyanok, amilyenek a  M egnyíló , kék 
óceán a la tt s a  Hangverseny u tán  alakjai? Nem szabadul
hatunk a  sejtéstől: ha van rendeltetésük, csupán 
annyi, hogy keretét képezzék bizonyos szentenciák 
megfogalmazásának. „V an, am ikor nagyobb szeretet 
valakit elbocsátani, m int m eg tartan i.” „Aki igazán 
szeret, az jó  akar lenni.” „T izenkét év nagy idő . . . 
Még a kövek is elkopnak bele.” Ezek a szentenciák 
azután megteremtik a maguk légkörét a szenvelgés, 
az erőltetett okoskodás, a túl finom, túl halk rezig
náltság hangulataiból. Ide tartozik még néhány 
vissza-visszatérő motívum. (A férfiak a nők tenyerét 
csókolják; a nők a férfiak arcához lebbentik a hajukat; 
a valam iért kényszerű elválás és a meddő vágyakozás 
helyzetei. Ismétlődésük modorossághoz vezet.) M ind
ez: készen kapott elem. Csupán hozzá tapadt Fábián 
igazi világához. De nem hozzá tartozik. Leválaszt
ható , és — elnézést a felszólító m ódért — leválasztandó 
róla.

H ét év eredményét mérlegelve, az író „lezárásról”  
beszél. Nem korai ez? Míg szerencsésen megtalált 
és tehetségesen, eredetien m egalapozott művészetét 
egységessé és teljes értékűvé érleli, addig nem inkább 
a koncentrálás lenne soron? S zé ke lyh íd i Ágoston

FILM

A legújabb Jókai filmek

Elsárgult újságlapok híradása szerint több m int 
száztíz éve já tszanak  dram atizált Jókai-regényeket 
a magyar színpadon, s művészete a vetítővásznon is 
szívesen lá to tt vendég vagy ötven esztendeje. Az első 
évtizedben ugyan  főként kalandos történeteire esett 
a választás, ám  aránylag ham ar megkezdődött az 
igényesebb válogatás is: legkiemelkedőbb művei ( A z  
új fö ld e sú r , A  k ő s z ív ű  ember f ia i , F ekete  g yém á n to k , A z  
arany em ber, R a b  R á b y , Sárga rózsa stb.) kevés kivétellel 
mind o tt v an n ak  már a hangosfilm celluloid
tekercsein, hőseinek megjelenítésében valósággal ver
sengtek legkiválóbb színészeink: Csortos Gyula
Garamvölgyi Á dám ja, Uray T ivadar Straffja, K ál
mán György R áby ja  mind hosszú időre emlékezetes 
alakítások. És mégis a sok fáradság, a nemegyszer 
igen szám ottevő technikai felkészültség nem  vezetett 
igazán meggyőző, magával ragadó eredm ényhez:

A z  arany ember s a Szegény g a zd a g o k  (hogy csupán 
közeli példákat említsünk) inkább csak utalások ma
radtak az eredeti művekre, a  film sajátos forma
nyelvén nem  tudták visszaadni Jókai varázsát.

S ezen a ponton meg is kell állnunk egy pillanatra: 
vajon nem alapjában lehetetlen feladatról van itt szó, 
m inden diadalmas látszat ellenére nem idegen-e 
a filmtől m int művészettől nagy elbeszélőnk egész 
írói alkata? Ezt a kételkedő m agatartást csak meg
erősítheti, ha arra gondolunk, mekkora szerepet já t
szik írásainak hatásában nyelvi kincsesbányája: 
hiszen garm adáját hordta össze a népnyelvnek és a 
régiségnek, s zengő ritm usú tirádái hosszabbra nyúl
nak, semhogy a legterjedelmesebb filmóriás is befo
gadhatná őket. Aztán nem veszélyes-e a filmfelvevő
gép szám ára a költő lélekrajzának végletessége, követ
kezetlensége, ötletekre épített volta? Mese és ízes
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realitás, legendás hérosz meg adómat típus az iroda
lomban könnyűszerrel állhat egymás mellett, azon
ban a filmen m ár sokszorta különösebb, meghökken- 
tőbb benyomást tesz mindez. Ezek az ellenvetések 
nem indokolatlanok, ám túlzott jelentőséget nem 
szabad tulajdonítani nekik: e fiatal művészet ugyanis 
hatalmas, még ismeretlen tartalékokkal rendelkezik 
kifejezőeszközök tekintetében, s határait nem egy
könnyen lehet megvonni. Alapvetően vizuális je l
legű, mégis például a narrátor alkalmazása emelheti 
benne a szó rangját, a különféle fényképezési és be
állítási eljárások pedig nagyon is alkalmasak a fel
fokozott, emberfölötti méretű alakok szuggerálására. 
H a a sokkal korlátozottabb lehetőségű színpad át 
tudta menteni a költő színes szereplőgárdáját — nincs 
aggodalomra okunk ezúttal sem.

Kiindulópontunk tehát az, hogy Jókai nem „lefor
díthatatlan” a  film számára, ha a lefordításhoz több 
eredetiség, merészebb képzelet is kell, m int am it 
eddig felmutattak a mozgókép hazai szakemberei. 
E bizakodó felfogásunkban némiképp az u tóbbi félév 
Jókai-filmjei is megerősítenek: a Rab Ráby -  Barabás 
Tibor filmnovellája nyomán Deme Gábor és Hintsch 
György munkája -  meg az Erdődy János és 
Várkonyi Zoltán nevéhez fűződő A kőszívű ember fiai. 
Egészében véve Barabás, Deme és Hintsch job 
ban szakítottak a közhelyekkel, eltökéltebben igye
keztek a művészi ág törvényei szerint alakítani az 
anyagot, m int a másik produkció irányítói, de hatá
rozott kezdeményezésüknek megvannak az árny
oldalai is: a  regény világától alighanem a kelleténél 
jobban elszakadtak, s az ábrázolt kor spektrumából 
fontos színeket szűrtek ki.

Könnyű belátni, hogy a Ráby film alkotói nem 
éppen csábító feladat megoldására vállalkoztak. 
M athias R áby de M ura et R aba a  felületes szemlélő 
számára egyáltalán nem lebilincselő egyéniség: ön
életrajzának hivatott tollú fordítója, Komlós A ladár 
joggal nevezi kötözködő és makacs hivatalnoknak, 
s azt is megállapítja róla: „N éha nemcsak részvétet 
és bám ulatot kelt, hanem  m ár-m ár a komikumot 
súrolja.” Kosztümös film főalakjaként ugyancsak 
rendhagyó az efféle figura: a jó l bevált recept hős
tenort és vívóbajnokot követel ezen a helyen, s a 
közönség igényeire erősen felfigyelő Jókai néhány 
halvány ecsetvonással módosította is ilyen irányban 
hősét. Barabás Tibor e retusálást nem követi, s K álm án 
György mesteri játéka csakugyan rokonszenves, de 
szürke héroszt állít elénk; az utolsó negyedórában 
még Ráby kóros megszállottságát is érezteti. Dicsér
nünk kell a sodró ritmust is, ami megint e produkció 
sajátja: a regény nagy kitérőkkel hömpölyög, az 
önéletírás pedig minden tudatos koncentrációnak 
híjával van, elveszik a kicsinyes részletekben. Ám a 
gyors lüktetés nem jelenti azt, hogy csak kurta, szag
gatott párbeszédekkel találkozhatunk: a gondosabb 
érvelés, az elemző önjellemzés sem idegen az emel
kedettségükben is egyszerű dialógusoktól, aminek 
szép példája a címszereplő nosztalgikus sóhaja: 
„Amikor én elindultam Bécsből, úgy jöttem  el, hogy 
am int ezt befejeztem, meghúzódom valahol: élek

csöndben, a könyveim meg a méheim között. Olyan 
csöndben, m int ahogy az a víz folyik.”

Ez a nyelv azonban túlságosan is a X X . századé, 
a latinnak, németnek még a zománcával sincs be
futtatva, a kétszáz esztendő előtti nehézkesebb szó
fűzés egyáltalán nem érződik, Jókai is csak ritkán 
hallható ki belőle. H a mélyebbre tekintünk, azt is 
fel kell ismernünk, hogy a korhűségen ennél sokkal 
nagyobb csorba is esett. II. Józsefet — akit a  plebejus 
és közvetlen Págerra osztani nyilvánvaló hiba 
volt -  m induntalan csak nagy reformernek és hum a
nistának látjuk, központosító birodalmi politikájának 
alapvető tévedéséről jelzést is alig kapunk. Igaz, 
Tárhalm y szavaiból ilyesmi is kicsendül, de az ő 
szerepe nagyon is elsúlytalanodott ahhoz, hogy hat
hasson a nézőre. És ha a főjegyző az erélytelen jó 
szándék bélyegét viseli magán, a nemesi ellenállás 
szám ára meg éppen nincs bocsánat a forgatókönyv
írók szemében. Előttük mindez nem egyéb reakciós 
hangoskodásnál, amely átlátszó fogással aggatta 
m agára a magyarkodás fügefaleveleit ! R áby Mátyás 
emlékiratainak ez egyoldalú szemléletéhez kár volt 
visszatérni azután, hogy a Jókai-regény olyan talá
lóan és dialektikusán vázolta fel a korszak fő ellent
mondását: a haladás felülről és kívülről jö tt,
a nemzetiesség pedig a  rendi érdekek védelmével 
párosult. A nemesi ellenállás torzító leegyszerűsítése 
a szereplőgárdát is elszürkítette: valószínűleg ennek 
érdekében m arad t el a  regény jóból-rosszból nagy 
művészettel összeszőtt Niczky Kristófja, hogy helyét 
egy hideg elcganciájú külsőséges intrikus foglalja el. 
(Itt kész alkotással foglalkozunk. Kétségtelen ugyan
is, hogy Barabás T ibo r eredeti film novellája mentes 
volt e történelm i ferdítésektől.)

Míg a Rab Ráby az igénytelen mártírsors képével 
inkább a neorealista stílus felé hajlik, Erdődy meg 
Várkonyi filmjét szorosabb szálak fűzik a szokványos 
kalandos-látványos históriai mozgóképhez. A látvány 
olykor túlságosan, m ár-m ár szemetszúróan csillogó, 
a szereplők daliásságából hiányzik a  m indennapok 
lompossága: a honvédek egyenruhája pl. mindvégig 
vadonatúj, mocsok vagy szakadás nem  ékteleníti el 
őket roham  közben sem. Az eszményítésre ugyancsak 
hajlott Jókai, azonban R ichárd huszárjai mégiscsak 
elvermelt takarm ányrépát esznek nála éhségükben, 
amiről a forgatókönyv m it sem tud. E tagadhatatlan  
fogyatékosságot azonban kár volna túlságosan ki
emelni, hisz a mű egészére -  elsősorban Jókai érde
méből -  mégsem a patetikus „lakkozás” jellemző. 
A bécsi forradalm árok nem lesznek arkangyalok, 
naivságuk, rokonszenves kamasz voltuk m induntalan 
feltárul a filmkockákon, s M ausmann kínrímeit is 
jó  érzékkel szaporítja a szerző; Baradlay Jenő  tett- 
híjassága, álmodozó érzelmessége sem illik be a  szab
ványos hőstípusok sorába. Jellem ét azzal is gazdagí
tani törekedett a forgatókönyv, hogy pacifistának 
tüntette föl, am i vitatható értékű módosítás, m ert a 
történet folyamán szervetlen ötlet m arad , merő 
Tolsztoj-reminiszcencia.

A pátosz elharapózásának a költő a humoros vagy 
szatirikus zsánerképek felsorakoztatásával is igyekezett
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gáta t vetni. Tallérosy Zebulonja meg Mindenváró 
Á dám ja főként ennek köszönheti létét, de egyúttal 
felvillantják 48-49 fonákját, a nemesi önzést, tehe
tetlen szűklátókörűséget. Amikor a film — tán  a 
kerekebb kompozíció érdekében -  lemondott róluk, 
m egbontotta a  bécsi s a magyarországi részek a rá 
nyát: az osztrák forradalom így nagyon is eluralkodik, 
több egyéni portrét, sorsfordulatot, érzelmi hullám 
zást m u ta t, m int az erősen tömegjelenetekre redukált 
hazai tabló . Némi túlzással kim ondhatjuk: a  sza
badságharc filmjében a m agyaroktól tám ogatott 
bécsi forradalom  bemutatása dominál. Ám, ha m ár 
m egtörtént ez, miért kellett még Szentpétervárra is 
elcsapongani? Az oroszokról később sehol sem esik 
szó (nem  úgy, mint a regényben), ezáltal a farkas
kaland elszigetelt érdekesség m arad.

Nem kétséges, a szabadságharcot felidéző részletek 
Jókainál szétesőbbek, feldolgozásra kevésbé ind íta
nak, m int a  bécsiek. A film sajátos eszközei azonban 
nem követelnek a drámához hasonló egyenesvonalú- 
ságot. A m ű egyes fejezetei m aguk is költői krónikák. 
(Egy nem zeti hadsereg, Napfény és holdfény, amely
ben sok a  filmmel rokon elem: a  szim ultán történés, 
egymás m ellé vágott kép.) Az u tóbb em lített fejezet 
pl. ekként indul: „  . . . látni kellene a Körös-sziget 
partjáról dél felé tekintve, hogy ég Ó-Arad, Üjvidék, 
hogy ro bban  a légbe Szent-Tamás, hogy gyullad ki 
Temesvár . . . látni kellene az ezernyi őrtüzeket, mik 
egy közeledő tábort jeleznek.” ) I t t  á  drám ai elbeszé
lés helyét inkább  a széles folyású történelmi revü 
foglalhatta volna el, amely a m odern színpadi törek
vésekkel is oly jó l megfért pl. Piscatornál, Brechtnél. 
Erdődy Ján o s  m ár a barikádharcok ábrázolásában 
is tú lm ent Jókain : míg a regény diákjai csupán az 
egészen elm osódott körvonalú városi népre támasz
kodnak, add ig  a  forgatókönyv m ár a munkásokra, 
nyomdászokra irányítja a lencsét, akik ólmot külde
nek a harcosok puskacsövébe.

E gyáltalában: semmilyen regényt, így Jókai regé
nyeit sem ta rtjuk  szent és sérthetetlen szövegeknek, 
amelyeken nem  változtathat a filmre vivők keze. 
De a változtatás gazdagítás legyen, ne szegényítés, 
az átformáló ne iskolásán oktasson, egyszerűsítsen, 
hanem az eredeti mű szelleméhez illő eszközök fel- 
használásával szóljon a mai emberhez. Követendő 
példának ta rtju k  azt, ahogy Barabás T ibor, Deme 
Gábor és H intsch György Ráby M átyás nyugalomra 
vágyó, az élethez ragaszkodó, alapvetően nem heroi
kus jellem ét megrajzolták. Ez sok tekintetben az olasz 
ellenállási filmek egy élet diktálta típusának tovább
vitele, ám  nincs szöges ellentétben az író szándékával 
sem, aki hőséből nem tagadta ki a  családi idillre való 
sóvárgást, a  kínoktól való megrettenést. A nemesi 
ellenállás m eg Niczky feketére festése viszont nem 
rokonszenves újítás: benne nyoma sincs korunk tá r
gyilagos történelemszemléletének, árnyalt ember
ábrázolásának, s Jókai felfogásával is gyökeres sza
kítást je len t az efféle. A tanítóbácsis magyarázat 
jellegzetes változatát szolgáltatja A kőszívű ember fiai 
második része. A  film egy osztrák haditanács el
suhanó képével oktat ki Buda visszafoglalásának nagy

tévedésére, amely hosszú lélegzethez ju tta tta  a szoron
gatott császáriakat. Való igaz, Jókait is foglalkoz
ta tta  ez a kérdés, ám sokkalta szubjektívabban, foj- 
tottabban. Nem lehetett volna az ő útján haladva pl. 
az egyik Baradlay belső monológjában feltárni az 
ostromlók kételyeit? Ez a megoldás nem zökkent ki 
annyira a dicsőséges erőfeszítés csodálatából, mégis 
megadja a  szükséges kritikai látószöget. Persze a ko
rábbi Jókai-feldolgozások még a nyersebb, stílustala
nabb módosításoktól sem idegenkedtek. Az Arany 
emberből pl. egyszerűen kim aradt T ím ár önvádja, 
rideg pályáján beálló magányossága -  ez való
színűleg túl romantikusnak tű n t a forgatókönyv szer
zőjének szemében —, s helyébe egyszerűen a leleple
zéstől rettegő tolvaj képletét ültette.

Dacsó M arci halála a mozivásznon másként követ
kezik be, m int Jókainál. Míg ott feláldozza életét, 
hogy a hamis földmérés irathalm azát a D unába 
süllyessze, em itt bérgyilkosok golyója végez vele. 
Az átírást az első pillanatban nem helyeseljük, saj
náljuk a  nagy erkölcsi energiát felszabadító motívum 
elm aradását, ám a cselekmény továbbfejlesztése 
kibékít vele. A halott ácslegényt felravatalozzák — 
eddig ismeretlen epizód ez —, s holttestének látása 
új erőt önt Rábyba, ellenálló kedvet a szentendrei 
szegénységbe. Kép és hang megragadóan találkozik 
össze itt: a fehérre meszelt kálvinista templom puritán 
falairól keményen verődik vissza az ódon zsoltár 
hatalm as szózata: „Perelj uram  a velem perlőkkel / 
Harcolj én ellenségeimmel.” Hasonló -  noha kevésbé 
feledhetetlen — montázsoknak a  másik film sincs, 
híjával. Emlékezzünk a m agyar küldöttség bécsi 
fogadtatásakor felhangzó rossz ritm usú, gyarló 
Rákóczi-indulóra, melyet egyszerre lelkes, kitűnő 
intonáció vált fel vagy pattogó Fuchs-lied emlékkép
ként való feltűnéseire. Beszédes ismétlődés mutatko
zik Világos után a  három testvér viselkedésében: 
Ö dön, R ichárd meg Jenő  egyformán görnyed ten 
ülnek, pedig kettő még szabadlábon van közülük. 
Az ilyen szuggesztív tablók mellett elhomályosodik 
a bem utatott szép tájak, finom enteriőrök képe, ame
lyekben A kőszívű ember fiai ugyancsak bővelkedett, 
s amelyeket A z arany emberben is örömmel üdvözöl
hettünk. Sopron, történelmi filmjeink kedves városa, 
sokszínűén elevenedett meg Baradlay Jenő és R ichárd 
életének színhelyeként. Szentendréről ezt kevésbé 
m ondhattuk el -  a városka szerb jellege pl. egészen 
elhomályosult — azonban itt kevesebb helye is le tt 
volna mindennek.

Láthatjuk, hogy filmeseink m ár történelmi alko
tásokban sem pusztán külső izgalmakkal, kellemes 
látnivalókkal igyekeznek hatni a nézőre, hanem 
messzebb m utató asszociációkat kívánnak benne 
ébreszteni, tudatosabb együttműködésre számítanak. 
H a ezen az úton bátrabban haladnak tovább, és sem 
Jókai lényeges mondanivalóit, sem korunk új ta r
talm ait nem áldozzák fel, akkor olyan m aradandó 
értékű alkotás jöhet létre, amelyet párhuzam ba állít
hatunk XX. századi klasszikusaink megfilmesítésével, 
pl. a Pacsirta filmváltozatával.

Nagy Miklós
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TU DO M ÁNY

Antal László: A formális nyelvi elemzés

Az elmúlt 20-30 év folyamán a magyar nyelv- 
tudománynak eléggé általános jellegzetessége volt a 
külföldi eredmények figyelmen kívül hagyása (eset
leg csak megkésett tudomásulvétele), egy sajátos 
magyar iskola ábrándjába való bezárkózás, s vég
eredményként meglehetős lem aradás a nemzetközi 
szinthez képest. A nyelvtörténeti stúdiumok terén 
ugyan továbbra is akadtak kimagasló teljesítmények, 
a leíró, a  lexikográfiai és stilisztikai vizsgálódások 
azonban csak éppen az elm últ években tudtak jelen
tős eredményeket felmutatni.

Ilyen körülmények között csak örömmel üdvözöl
hetünk minden olyan kezdeményezést, mely szélesre 
tárja az ablakokat a legkorszerűbb nemzetközi ered
mények, új szempontok, új módszerek, új elméletek 
előtt. Antal László könyve főleg eme kezdeményező 
jellegénél fogva érdemelt figyelmet, függetlenül 
eredményeinek minőségétől is. Bár ezek az eredm é
nyek sem lebecsülendők. Számára a nyelv mindenek
előtt objektív rendszer, mely a  maga fizikai mivoltá
ban: m int hangmegnyilatkozások összege — és csakis 
úgy — vizsgálható és vizsgálandó tudományosan. 
A megnyilatkozásokat a  még önállónak tekinthető 
szeletekre (szegmentumokra) tagolja, majd ezeknek 
az illető nyelvben lehetséges kapcsolatait, egymásra 
következéseit, egymástól való feltételezettségeinek 
törvényszerűségeit vizsgálja. E vizsgálódások, elem
zések során szemünk lá ttá ra  épül fel a  nyelv, a 
nyelvtan anélkül, hogy a  szerző akár történeti, akár 
lélektani, akár jelentéstani kategóriákhoz folyamod
nék (legalábbis elvben). A szerző szerint ugyanis 
csak a forma objektív, csak az elemezhető tudományos 
megbízhatósággal: ezért fo r m á lis  az elemzés.

Kétségtelen, hogy amikor a nyelv eleddig elképzel
hetetlen alkalmazásokra talál a  kibernetikában (gépi 
kivonatolás, gépi fordítás, nyelvstatisztika stb.), a 
nyelvnek s a nyelvtannak ilyen szemlélete nemcsak 
indokolt, hanem  egyedül jogosult. A gépbe sem 
történeti meggondolásokat, sem (közvetlenül) jelen
téseket, sem lélektani (egyéni, szubjektív) indítékokat 
nem lehet betáplálni, csupán az általánosítás révén 
korlátolt számú formákat s a forma-szegmentumok 
kapcsolódásának képleteit, s ugyanúgy a gépnek sem 
lehet feladni, hogy más, m int formai szempont alap
já n  általánosítson, emeljen ki jellemző jegyeket, 
sémákat: szabályokat. A formális elemzés így a nyelv 
technikai felhasználásához mintegy a nyelv techno
lógiáját adja s egyedül adhatja meg.

•

Nem is lenne semmi baj, és csak a fenntartás nél
küli elismerés hangján szólnánk Antal László m unká
járól, ha művének tudományos céljait és lehetőségeit 
erre korlátozná. Felfogásában azonban a formális nyel
vi elemzés m ódszere az egész nyelvtudomány helyébe 
akar lépni. A nyelvtudomány azonban a nyelvet

( Gondolat K ö n yvk ia d ó , 1964. S tu d iu m  K ö n yvek  4 4 .)

a maga teljességében vizsgáló, leíró, feltáró, elemző 
és magyarázó tudom ány. Márpedig a nyelv nem 
pusztán technika, még csak nem is pusztán  az infor
máció egyik eszköze, nem is üres formák rendszere,, 
hanem -  m int az közismert -  történelm i és társa
dalm i (sőt nemzeti) képződmény, m elynek megvan 
a saját autonóm  dialektikája. Dialektikus viszony, 
kapcsolat, feltételezettség áll fenn a  rendszer és az 
elemek, maiság és történetiség, egyén és kollektívum, 
szubjektív és objektív, lelki és fizikai, gyakorlati 
közlő cél és művészi kifejezés között. A nyelv tehát 
egy időben tartalm azza, mondja és szolgálja a  dialek
tikus-ellentétes párok egyik tag ját is, m ásikát is.. 
H a valaki a nyelv lényegét akarja tudom ányosan 
megragadni, a  nyelvi elemeket rendszerbe foglalni 
és megm agyarázni, e tényezők egyikét sem háríthatja  
el, nélkülük a  jelen formákat sem képes rendszerbe 
foglalni, még kevésbé a folyton folyó (a jelenben is 
folyó) változásokat s legkevésbé a jelentéssel és pszi
chével kapcsolatos egyéni, stilisztikai s művészi fel- 
használásokat. A ntal László e nehézségeket agyafúrt 
rabulisztikával, verejtékes hosszadalmassággal, bo
nyolultsággal -  vagy elhallgatással „o ld ja  m eg” (pl. 
azt, hogy az engem  nem a kutya  tárgyesete). Ameny- 
nyire jogos a formális elemzést a nyelvi vizsgálat 
egy ik  -  nagyon fontos és nagyon gyümölcsöző -  mód
szerének tekinteni, annál kevésbé igazolható, hogy ez 
-  m int A ntal oly fáradhatatlanul hajtogatja -  ,,a  
modern nyelvtudomány” .

M indenesetre Antal példája is azt igazolja, hogy 
ha valaki elhárítja  magától a nyelv egészének  proble
matikáját, és csak egyetlen tényezőhöz köti le magát, 
ezzel meg is béklyózza magát. Száz és száz esetben 
elég lenne a  szerzőnek egy forma, egy struktúra 
jellemzésére és magyarázatára egy tö rténeti utalás 
(pl. a van  — le sz  — volt paradigma esetében, vagy hogy 
egyes rag- és képzőváltozatok közül melyik a fő 
változat), elég lenne csak utalni a psziché szerepére, 
hogy valam ivel közelebb jusson pl. a  m agyar szó
rend sok kérdésének megfogalmazásához, — de nem 
teszi meg. Ezért aztán általában a  m o n d a t problé
m ájánál csődöt is mond „a  modern nyelvtudom ány” . 
Még kirívóbb az eset a jelen tés kérdésében. De itt 
m ár A ntal László sem állja a sarat: b á r folyvást el
hessegeti, ismét és ismét operál vele, legtöbbször 
szándékán kívül. (Persze a történetiség elő tt is kény
telen meghajolni, amikor pl. elfogadja, hogy a lássa  
alakban egy j  elem rejtőzik, holott ezt deseriptív 
módszerrel semmiképpen nem lehet igazolni, vagy 
amikor a m elle tt-Ъ сп  két morfémát lá t stb.)

Lapunknak sem jellege, sem terjedelm e nem ad 
módot arra , hogy a könyv egyes tételeivel részletei
ben is v itába szálljunk. Bizonyára megteszik ezt a. 
nyelvtudományi szakfolyóiratok. Egyetlen -  illetőleg 
két összefüggő -  kérdésre mégis ki kell térnünk: a
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nyelvi j e l  és je len tés kérdésére, de erre is csak pár 
szóban. A n ta l László szám ára a nyelvi jel csak a 
hangform a, a  jelentés pedig „használati szabály” , 
sem m iképpen nem tartalom  jellegű tényező. A való
ságban azonban  a világ egyetlen nyelvében, az em
beriség egész eddigi életében nem  volt és nincs olyan 
nyelvi je l, mely ne lenne asszociálva valamiféle ta r
talom m al vagy funkcióval, ahogy nem  volt és nincs 
olyan nyelvi je l sem, melyet ne valaki: egy egyén 
m ondana (írna) egy adott szöveg- vagy tárgyi kör
nyezetben. A  forma csak azálta l lesz nyelvvé, hogy 
a jelentéssel és a már említett m ás jelkomponensekkel 
egybe van  kapcsolódva. M egfejthet valaki egy isme
retlen nyelvemléket úgy, hogy kiszegmentálja belőle 
a  hangokat (fonémákat), rag- vagy képzőmorfémá- 
kat, szavakat (bár a jelentés vagy funkció ismerete 
nélkül ez is kétes), az eredm ény még mindig nem 
nyelv, csak formális képlet.

A jelentéssel (valamint a nyelv és gondolkodás 
viszonyával) kapcsolatban A ntal sok figyelemre méltó 
m egállapítást tesz -  m ajdnem  annyit, amennyi 
vulgarizálást. (Ez utóbbiak között is kirívó a való
ságnak csak a külső, fizikai valóságra korlátozása, 
vagy an n ak  sugallása, m intha a  „hagyományos” 
nyelvtudom ány a  konkrét tarta lm ak  ismeretelméleti 
vizsgálatára vállalkozott volna, nem  pedig ezeknek 
a nyelvi je lb en  betöltött szerepe, természete, mozgása 
általánosíto tt s elvonatkoztatott vizsgálatára.) Azt 
azonban nem  sikerült meggyőzően igazolnia, hogy 
a  jelentés nem  valami tudati tartalom . Igaza van: 
nem képzet, nem  fogalom, de m ért ne lehetne a 
nyelvi je lben  funkcionáló, lingvisztizálódott („nyel- 
vesült” ) fogalom, érzet, érzéstartalom  stb. ? A jelen
tés m int használati szabály szerint aligha lehet meg
nyugtatóan — nem is m agyarázni, csupán — rendsze
rezni a poliszém iát, szinonimikát, a  különféle jelentés- 
változásokat, hangulatfestést, nyelvi szinesztéziát -  
és álta lában  a  művészi nyelvet. 1

Befejezésül még egy megjegyzés kívánkozik ki 
belőlünk: a tudományos fair play-t illetően. Antal 
könyve elsősorban népszerűsítő célú — bár célját 
módszere, stílusa, nyelvezete m iatt aligha tölti be - ,  
de bizonyára olvassák az egyetemi hallgatók, sőt a 
nyelvtudom ány szakemberei is. M ármost, az egész 
könyvben jóformán utalás sincs arra: a  mű gon
dolatai mennyire kölcsönzöttek s mennyiben Antaléi. 
N em  a nyelvészeti m unkákat olvashatatlanná tevő 
száz meg száz forrásmegjelölést kérem itt számon, 
csupán annak a benyomásnak enyhítését, m intha 
a könyv egész mondanivalója A ntal László fejéből 
p a tta n t volna ki, elődök, m inták, közvetlen források 
nélkül. A könyv végén „Felhasznált irodalom” címen 
ad o tt jegyzék inkább félrevezető; nem  tudjuk az illető 
szerzők tudományos koncepciója teljes egészében 
egyezik-e Antaléval (ahogy pl. a „felhasznált” 
M eillet, Saussure, Hjelmslev vagy U llm ann jelentés
felfogása gyökeresen ellenkezik vele), vagy a szerző 
csak ötleteket, eligazítást és anyagot kapott tőlük . . . 
Az előttünk járó vagy egykorú tudományos alkotók
nak tartozunk azzal, hogy a sajátunkká vált koncep
cióban rámutassunk arra, am i az övék.

Összefoglalva: Antal László mai nyelvtudomá
nyunk égető szükségletének te tt eleget, amikor meg
ism ertetett bennünket a formális nyelvi elemzés — 
v ita thata tlanu l modern — módszerével. Felmérhetet
len  segítséget adott nyelvtudom ányunk felfrissítésé
hez, megújulásához. Ez a segítség még nagyobb, 
akár korszakalkotó is lehetett volna, ha a m inden 
eddigivel való gyökeres szakítás helyett a szerző 
m egpróbálta volna a nyelvtudom ány eddigi, v ita t
ha ta tlan  eredményeit, igazságait is megértőbb szem
mel nézni s valamivel teljesebb egészben a  m odern 
eredményekkel gyümölcsöző szimbiózisban össze
párosítani.

M á rtin k é  A n d rá s

1 A H óm an-Szekfű : M a g ya r történet 5 kötetes kiadása, am ely a legtöbb tekintetben gyengébb, fogyatéko
sabb és elfogultabb az itt tárgyalt M a g ya ro rszá g  T örténe té-nél, m ég 1934-es kiadását is 1914-gyel, az első világ
háború kitörésével befejezi, m ert — m in t a  szerzők meg is írják — nem  elég a történeti távlat ahhoz, hogy a 
háború, a  forradalm ak és a H orthy-rendszer történetét egy standard kézikönyvnek szánt m unkában fel
dolgozzák.

2 Elegendő, ha  itt utalunk a leghaladottabb nemzetiségi emigráns, N. Balcescu tervére 1850-ből (lásd O r
szágos L evéltár, Kossuth-gyűjtemény, Időrendi iratok 1568. sz.), amely teljes képet ad erről.

3 Charles Sproxton, „Palm erston and the H ungarian R evolution” , Cambrige U niversity Press, 1919.
4 Jászai Sam u kimutatása szerint 191 200 volt a szervezett munkások száma a 20-as évek elején, ami nem 

zetközi m értékben még igy is elég alacsony, mert az összlakossághoz képest csak 2,4% -ot, tehát az összkere- 
sőket szám ítva mintegy 7 % -ot te tt ki,



I I I .  É VF OL YAM
.Я
■?, '

A TARTALOMBÓL

1 9 6 5  • A U G U S Z T U S

Vajda György Mihály: 

Forgács László: 

Hermann István: 

József Farkas: 

Erdei Ferenc:

Szili József: 

Diószegi András: 

Béládi Miklós:

Moszkvai Színház
József Attila és a művészi öntudat filozófiája
A modern elidegenedés és a kultúra

Lengyel József
Kohón György festészete
Nyolc kép a kiállításról (múmelléklet)

A szocialista művészet sajátossága 

Somogyi Tóth Sándor új regénye 

Németh László: Irgalom 

Vitacikkek 

Kritikák





Kritika
III. ÉVFOLYAM  8. SZÁM 
1965. AUGUSZTUS

TARTALOM

Vajda György M ihály: M oszkvai Színház 3

Forgács László: Jó zse f A ttila  és a m űvészi 
ön tuda t filozófiája 9

Hermann István: A  m odern  elidegenedés 
és a ku ltú ra  22

Józse f Farkas: Lengyel József 30
Erdei Ferenc: K o h án  G yörgy festészete 37 

N yolc kép K o h án  G yörgy kiállításáról 

(  műmelléklet)

Á LLÁ SFO G LA LÁ S

Szili József: A szocialista m űvészet
sajátossága 39

F E L E L E T

Diószegi András: Somogyi T ó th  S ándor 
új regénye 47

K R IT IK A

Szépirodalom

N ém eth László: Irga lom
(Béládi M iklós) 52

T h u ry  Zsuzsa: Bűvös kör
( Imre Katalin)  54



Fekete  G yula: Ezeregyedik esztendő
(Pomogáts Béla)  56

T o rn a i József: Jársz  és kiáltasz
(Juhász Béla)  57

Iro dalomtu dóm ány

M ario  de M icheli: Az av an tg ard izm u s 
(M ik ló s  Pál) 59

Rádió — Televízió
A  lá th a ta tla n  színpad (Németh G. Béla) 61

Jegyzetlapok

H árs  E rn ő : Csillagóra -  S obor A ntal:
A z ég  a la tt  kanyargó  u ta k  64

A kiadvány  előfizethető  vagy példányonként 
m egvásárolható : az A K A D É M IA I K IA D ó 
n á l, B udapest V ., A lkotm ány u tca  21. 
telefon: 111-010. M N B  egyszám laszám : 46 
csekkbefizetési szám la: 05.915.111—46 
az A K A D É M IA I K Ö N Y V E SB O L T -ban , 
B udapest V ., V áci u . 22. telefon 185-612. 
a  P O S T A  K Ö Z P O N T I IR O D A  1. szám ú 
H ÍR L A P B O L T JÁ -b an , Budapest, V ., 
Bajcsy-Zsilinszky ú t  76. és bárm ely  posta- 
h iva ta lban . Csekkszám laszám : egyéni 
61.257, közü le ti: 61.066.
M N B  egyszám laszám : 8.
Előfizetési díj fél évre 42 F t, egy évre 84 F t 
*

A k iadásért felel: B ernâ t György 
M űszaki szerkesztő : K oroknay István 
65,2312/2 Z rín y i N yom da, Budapest 
Felelős vezető : B olgár Im re

In deXszám : 25461



V A JD A  G Y Ö R G Y  M IH Á L Y

Moszkvai Színház

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján, azt hiszem, joggal m ondhatjuk el, hogy még rangban 
legelső színházainkban sem gyakori a valóban magas színvonalú, művészileg kifogástalan 
előadás. Nem szeretném leírni azt, hogy színházi életünk válságban van, mert ennyire talán  
még nem ju to ttunk; annyi azonban bizonyos, hogy színházainkat, rendezőinket, színházi 
műsorunkat bizonyos dezorientáltság jellemzi, útkeresés, valam i határozatlanság. A felszaba
dulásunk utáni első évtizedben a szovjet színházművészetnek igen nagy hatása volt nálunk. 
Azóta csökkent, sokan meg is feledkeztek róla. De az egykori, m ereven és provinciálisán értel
m ezett Sztanyiszlavszkij-módszer helyett m indm áig nem  fejlesztettünk ki olyan másfajta 
módszert, am elyet zsinórmértéknek, helyesebben föltétlenül figyelemre méltó és tekintetbe 
veendő eljárásnak tekinthetnénk. A szakemberek olykor lelkesednek egy-egy itt szereplő külföldi 
társulat játékáért, nemrégen az angol Shakespeare-színészek, most legutóbb a berlini Brecht- 
együttes jelenléte sokakat elragadott, másokat elgondolkoztatott; a Bolsoj Színház táncosainak 
kiváló technikáját mindenki dicsérte. H a egyszer rendeznénk m i is egy nagy nemzetközi színházi 
fesztivált, megbizonyosodhatnánk róla, mennyi kiváló nemzeti színházkultúra van még a 
világon: a francia, a lengyel stb., amelyet alig ismerünk. Egy moszkvai-leningrádi utazás győ
zött meg arról, hogy a mai szovjet színház is ezek közé tartozik. T alán  nem lesz haszontalan 
ezért, ha megkísérlem leírni néhány ott szerzett tapasztalatom at.

Moszkva színházi élete igen intenzív, jelenleg kb. 30 társulat működik a városban, nem  szá
mítva azokat a vendég-együtteseket, amelyek egy időre a fővárosba látogatnak a szövetséges 
köztársaságokból. Külföldi együttes a szezon végén egy volt a városban: a Kis Színházban, 
mely a Szverdlov téren a Bolsoj Teatrral átellenben áll, Peppino de Filippo társulata szerepelt. 
A nyári zárás előtt a színházak körülbelül 50 szerzőt tarto ttak  műsoron; ezek közül legalább 
25 az élő szovjet gárdából került ki, a hazai klasszikusokat Osztrovszkij, Tolsztoj és Gorkij 
(két-két darabbal), valam int Csehov képviselte. A külföldi szerzők többsége régi mester: Gozzi 
Turandot hercegnőjé t a V ahtangov Színház a nagy rendező világhírű inszcenálásának felújításá
ban játssza, a  történelm i atmoszférájú Művész Színházban M aeterlinck, m ásutt W ilde és 
Shaw, valam int Thackeray regényének, A hiúság vásárának színpadi változata van színen. 
Az újak közül Eduardo de Filippo, Pavel K ohout és L. Kruczkowski neve volt olvasható a 
színlapokon, am erikai csak egy: Steinbeck. A moszkvai színházak külföldi repertoárja tehát 
nem  gazdag, lá thatóan  nem  törekszenek a nyugati siker-darabok minél gyorsabb átvételére. 
K ivételt talán csak egyet említhetnék, Shaw Pygrnalionjának ,,m usical” -változatát, a  M y Fair 
Lady-t, amelyet az O perett Színházban játszanak. Annál nagyobb a becsületük a m ai szovjet 
szerzőknek, m int a fenti hozzávetőleges statisztikából is látszik: a színházak szívesen m utatják  
be a hazai szerzők műveit, pedig viszonylagosan aligha van nagyobb választékuk, m in t a mi 
színházainknak. H a meggondoljuk, hogy az utóbbi években hány  kötetnyi olyan m agyar 
drám a jelent meg, amely még nem kapott színpadot, úgy véljük, ezen a téren akadna pótolni
való . .  . Ami pedig a  külföldi szerzőket illeti -  még egyszer visszatérve rájuk - ,  úgy látszik, 
mégiscsak sokat játszanak egy olyan drám aírót is, aki ma a világ m inden színpadán „sikeres” , 
tudniillik Bertolt Brechtet. Lehet, hogy torzít a statisztikám, hiszen „pillanatfelvétel” alapján 
készült egy előre ki nem  választott időpontban, tény azonban, hogy két Tolsztoj-, két Gorkij-, 
két Shaw -darabbal szemben az évad végén M oszkvában négy Brecht-darab volt műsoron. 
Nem titkolom, örülnék, ha Tennessee Williams helyett Brecht volna budapesti közönségünk 
„kedvence” , ha  úgy tódulnának az ő szavait hallani, m int am ilyen „közelharcot” folytattak 
a moszkvaiak a jegyekért a Szecsuani jó  lélek előadásaira. Ennek azonban feltétele m indenütt 
az érdekes, újszerű és elvszerű rendezés, valam int az ennek megfelelő színészi játék.
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Hagyomány és újdonság

Szándékosan nem  modern rendezést írtam ; hagyományos formák között a „teljesség” meg
közelítése éppúgy lehetséges. A moszkvai előadások közül, amelyeket alkalm am  volt látni, 
pé ldának  erre az Élő holttest előadását em líteném  a Vahtangov Színházban, amelyet R . N. 
Szim onov és E. G. Alekszejev rendezett.

Tolsztoj darabjának társadalmi-pszichológiai indokolása nagyon finom  és nagyon általános. 
Fegya, az „élő holttest” csak az ötödik felvonásban mondja ki. „A  m i körünkben, abban, 
am elyikben én születtem, háromféle választás áll az ember előtt, csak három . Az első: szolgál 
-  p énzt szerez, növeli a mocskot, amelyikben él. Ez ellenszenves volt nekem , meg lehet, nem  is 
érte ttem  hozzá, de ami a fő, ellenszenves volt. A második: széthányni ezt a rondaságot; ehhez 
hősnek kell lenni, és én nem  vagyok hős. Vagy a harm adik: elfeledkezni, inni, m ulatni, énekelni. 
Ez az, am it csináltam . . .” Az „utólagos” motiváció irányította kezdettől fogva a darab  rende
zési koncepcióját, amely éppen ezért -  igen színszerűen -  az ivás, m ulatás, éneklés tartózkodó 
és m űvészi ábrázolására helyezte a hangsúlyt. Fegyát a felesége nem  érti meg, nem  tesz, nem  is 
képes sem m it tenni ezért, hogy tarta lm at adjon az életének. K ét em ber érti csak, két fiatal nő. 
Az egyik Szasa, a sógornője, aki „csodálatos em bernek” tartja, és m egpróbálja visszaszerezni 
a családnak; a másik Mása, a cigánylány, aki ta lán  nem  éri fel ésszel, m i a „csodálatos” Fegyá- 
ban, de szívével, az ösztöneivel szereti. A szerelem, az önfeláldozás és a  visszatarthatatlan 
„hullás a m élybe” az előadásnak rendkívül intenzív lírai töltetet adott, am ely az első felvonás 
m ásodik képében, a cigányokkal folytatott m utatásban telítődött, és attó l kezdve a darab  végéig 
nem  csökkent egy percre sem. Csehovról m ondta egy kritikusa, hogy darab jainak  szavai mögött, 
a h á tté rb en  m intha hegedű zokogna szüntelen.

L á ttam  a Három nővér előadását Leningrádban, G. A. Tovsztonogov rendezésében, melyet 
a sajtó és a szakma dicsérettel halmoz el. Tovsztonogov megvalósította a „zenei hátteret” : 
jó fo rm án  az egész darabot végigköveti a zenei „aláfestés” : mégis, azt hiszem, a Csehov-darabok 
atm oszférájában rejlő elem füllel állandóan hallhatóvá tétele éppen a  hangulatnak nem hasz
nált, m in t járulékos technikai elem csökkentette az érzelmi intimitást. Az Élő holttest előadásán 
a cigánydalok mámorító dallam a vonult végig, nem  hallhatóan, hanem  hangulatban, érzelem
ben és művészi kifejezésben, még a közbeiktatott egyetlen szünet sem oldotta föl, s az utolsó 
je lenetben , ahol Fegya a hűséges cigánylány karjai között halt meg, boldogan felerősödött 
ú jra. A bban , hogy az előadást ilyen szoros hangulati egység tudta összefogni, a főszereplőnek, 
N. O . Gricenkónak különös érdem e van: egyszerű, határozott és em beri játéka maga felé 
ford íto tta  az érzelmeket, és m egértette, m iért veszi körül Fegyát annyi barátság és szeretet 
még pusztulásában és legmélyebb züllésében is. Társadalm i és emberi jellegében egyaránt úgy 
form álta m eg az alakot, hogy Oblom ov rokona le tt és Oblomov egész irodalm i családfájáé, 
m elyet D obroljubov rajzolt meg ismeretes esszéjében. Jóság és lágyság, szeretet és akarat
h iány: ezek Fegya oblomovi tulajdonságai; de tolsztoji benne a b ű n tu d a t és a lelkiismeret- 
furdalás, am ely önmegalázásra és önbírálatra készteti. Tovsztonogov a Három nővér rendezője 
a fontosabb m ondatok kiemelésére előrekocsiztatja azokat a szereplőket, akik a színen levő 
szereplők közül a lényeges szavakat ki fogják m ondani. Szimonovnak és Alekszejevnek nincs 
szüksége erre az eszközre, és kérdés, kell-e, helyes-e használni Tolsztoj és Csehov oly erősen 
irodalm i jellegű színpadán? A moszkvai előadás fölényét én abban látom , hogy áhítatosan töre
kedett tolmácsolni az írót, modernné azáltal tette a színpadot, hogy a jeleneteket kemény kézzel 
m egform álva határozottan zárta  le, az alakokat tárgyilagosan és szentimentális sajnálkozás 
nélkül m ozgatta (mert: „ilyen az élet” , s a művész feladata, hogy bem utassa azt), s mégis 
újra m eg ú jra megzengette az érzékeny alapdallam ot a kemény és határozott végakkordig. 
H arm onikusabban felépített, hagyományosságában is m aibb előadást keveset láttam .

Jo h n  R ead  híres könyvéből alkalm azta színre érdekes játékát Ju . P. Ljubim ov két m unka
társsal, J u .  G. D obronravow al és I. N. Dobrovolszkijjal. A jeleneteket az eredeti, Tíz nap, 
amely megrengette a világot címen a Taganka téri D rám a és Kom édia Színház játssza „népi 
e lő ad ásak én t „pantom im okkal, cirkuszi bohócjelenetekkel és lövöldözéssel” . Nem  a forradalom 
történetét látjuk, hanem egyes pillanatképeit és m ozzanatait, hol élethűen, hol szatirikus para
bolába vagy éppen paródiába átjátszva. Az egykori „vörös revü” m űfajának sikerült tovább
fejlesztése a Tíz nap, Ljubimov gazdag képzeletű rendezésében, mely az egész színházat moz

4



gásba hozta és bevonta az előadás szolgálatába. Színpadon, nézőtéren és előcsarnokban, m in
denütt folyt a játék, a forradalm i napok mozgása, lárm ája, öröm e és lelkesedése fű tö tte  á t az 
egész épületet. „A  színház a jegyszedőnél kezdődik” -  m ondotta Sztanyiszlavszkij. A közön
séget a Taganka téri m odern színházépület bejáratánál szuronyos vörösgárdisták és forra
dalm i matrózok várták, ők szedték a jegyet -  szuronyhegyre tűzve; az előcsarnokban hangos 
szavú fiatal katonák „tarto ttak  rendet” , később a színpadon láttuk  őket viszont. I tt-o tt énekszó 
harsant, m intha a menetelő őrjáratok öröm ét hirdette volna, s m ielőtt megnyíltak a  nézőtér 
ajtai a gyülekező közönség előtt, az „utcasarkon” rögtönzött katona- és matróz-kórusok énekelték 
a forradalom dalait, harmonika-szóval és gitár-kísérettel, csasztuskák pattogó ü tem ét vissz
hangozták a falak, amelyekről Sztanyiszlavszkij, Vahtangov és Brecht arcképe nézett a közönségre. 
Ezután kezdődött meg az előadás Lenin szózatával és a prológussal, melyet a tá rsu la t tagjai 
kórusban m ondtak el, m ajd szatirikus clown-jelenetek, balettek és pantomimok váltogatták  
Brecht, Biok, Tyutcsev, Szamojlov, M alceva, Viszockij szövegeit és John R ead  „p illana t
képeit” a világhelyzetről és a forradalom  napjairól. A „H ajnali tűz” című je lenetben  három  
amerikai szenátor bábtestbe bújtato tt figurája aggodalm askodott az orosz események m iatt, 
fölöttük -  képkeretből -  Wilson elnök „tiltakozott” , s három  merész öltözetű „sanszonetka” 
kevert a politikai jelenetbe szatirikus színpadi „oldást” . „N ehéz osztályrész” cím ű pantom im  
m utatta  be a parasztok sorsát, „Nemesi gyűlés” című jelenet a földesurak ijedelmét, egy másik 
a Romanovok bukását. A nép kenyérért állt sorba, m ajd k itört a „Káosz” , és lánglobogás, 
puskatűz közepette táncolt végig a színen a forradalom vörös alakja. A „Lövészárok”  életképét 
diplomaták groteszk tárgyalásai és a  „H oppla” bohócm utatványa váltotta, „A  városatyák 
kezei” , egy szellemes pantom im , amelyet fekete függöny alól kinyúló és gesztikuláló kezek 
játszottak, a régi vezetők döbbent tehetetlenségét szimbolizálta. „Az ideiglenes korm ány 
utolsó ülése” után  a munkás- és katonatanácsok dekrétum ai következtek, majd a töm eg indult 
„A  fővárosba az igazságért” : a forradalom  megnyerte az első, a döntő csatát. L jubim ov, a 
rendező igen mozgékony és látszólag laza, tulajdonképpen nagyon is pontosan kiszám ított 
szervezéssel dolgozott: a kavargásban m inden és m indenki a helyén volt m indig, parancsra 
dobogtak a bakancsok, parancsra dörrentek a puskák. Ú jszerű fényhatások foglalkoztatták a 
szemet. A nyílt színpadot olykor, függöny helyett, a m ennyezet felé irányított fénynyalábok 
választották el a nézőtértől, bennük cigaretták és a puskapor füstje bizarr alakokba kavarodott. 
A fényfüggöny, ha a színpad sötét volt, teljesen takarta, ha megvilágították, átlátszóvá szelídült. 
M agán a színpadon is gazdagon váltakoztak a világítási effektusok, leginkább az alu lró l jövő 
fény vetett a táncolókra érdekes árnyékokat, s ha nem takarta  csóvájukat semmi, oszlopként 
álltak a színpadon. Szöveg, mondanivaló, képzőművészet, zene, mozgás és karakterkép, politikai 
szatíra, paródia és pantom im  szerves egysége és színes forgataga volt ez az előadás, valódi 
színház, mely választott tárgyánál fogva a valóságot m integy „m ásolta” is, anélkül, hogy csak 
egyetlen percre átcsúszott volna a naturalizm usba, „értelm ezte” is, anélkül hogy szónokiasságba 
vagy moralizálásba csapott volna át. Jellem ek széles-távlatú kibontására ez a m ódszer nem is 
törekszik, nem  is ad  lehetőséget: de kérdés, vajon ez az egyetlen mód-e, ahogyan a színház 
a valóságot szuggerálhatja és tükrözheti? Azt hiszem, a hagyományos irodalmi fo rm án  kívül a 
színpadnak még sokféle módja van, s am it Ljubimov produkált, nem  akármilyen hagyom ányokra 
hivatkozhatik. Valaki Majakovszkij Buffo-misztériumát em legette; de több ennél, a  20-as évek 
színházi kultúrája az alap, amelyre ez a m odern színjátszás épül, egyesítve a nem -dogm atikusan 
értelmezett Sztanyiszlavszkij t Brecht eredményeivel.

Bertolt Brecht szovjet színpadon

Brecht története a Szovjetunióban, m int Németországon kívül a világon csaknem m indenütt, 
a 20-as évek végére, a Háromgarasos opera bem utatásának idejére nyúlik vissza. Első önálló 
kötete 1934-ben je len t meg, három  darab ja  (A z anya, A rendszabály és A vágóhidak Szent Johan
nája) Sz. M . Tretyakov kiadásában, aki néhány év m úlva a személyi kultusz önkényének 
áldozatául esett. Ugyanez lett a sorsa Brecht másik korai szovjet hívének és közvetítőjének, 
Val. Szteinicsnek is, aki 1936-ban a Gömbfejüek és csúcsfejiíek szövegét adta ki oroszul. E  szomorú 
találkozás m indazonáltal alighanem inkább csak véletlenen m úlott. Ismeretes, hogy a német 
emigráció fontos moszkvai folyóirata, Das Wort, szerkesztőként (Bredelé és Feuchtw angeré
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m ellett) Brecht nevét viselte, és Brecht antifasiszta költészete sűrűn szerepelt az Innosztrannaja 
Lityeratura hasábjain az egész háború  folyamán. A rról, hogy valamelyik jelentős darabját elő is 
ad ták  volna, nem tudok, de fordításokban és folyóiratközlésekben nincs hiány. H iátus 
csak a  h áb o rú  után  és az 50-es évek legelején keletkezik; hat-nyolc évre eltűnik Brecht neve 
jó fo rm án  még az irodalm i köztudatból is. Az érdeklődés 1957-ben lángol fel irán ta  újra, mikor 
a B erliner Ensemble a Szovjetunióba látogat; vezető szovjet kritikusok foglalkoznak ekkor Brecht 
m ódszerével, és á ltalában  az a véleményük róla, hogy a szocialista realizm us gazdagságát, 
kifejezési lehetőségeinek sokféleségét bizonyítja. E zt elsősorban írói m ódszerére értik, színpadi 
m ódszerével szemben több a  meggondolás és tartózkodás. Az ismert rendező, Boris Zahava 
még m a  is emlegetett cikke, mely 1957-ben je len t m eg a  ^m m jában, a túlságos racionalizmust 
és intellektualitást kifogásolta Ernst Busch Galilei- és H elene Weigel K urázsi m am a-alakításá
ban. T ö b b  érzelmet, legalább egy-egy „kitörést” kívánt. Nem helyeselte a színpadi „konven
ciók” (maszkok, kritikailag eltávolított „prezentáló”  játék) és az élethűség keverését, mely 
utóbbi sokszor apró natu ralista  részletekig megy. (G ondoljunk pl. Galilei félmeztelen mosako
dására, m iközben világraszóló felfedezését m agyarázza a kis Andreának.) T öbben is kifejezték 
azt az aggodalm ukat, hogy a „songok” megszakítják a  drám ai cselekmény egyenletes menetét.

E h á ro m  pontot: az intellektuális játékot, az élethűség és keverését és a „songok” alkalm a
zását a z é rt emeltem ki, m ert a Kurázsi mama moszkvai előadásában éppen e három  okoz -  meg
ítélésem szerint -  problém át. Az előadás nem  új, évek óta szerepel a Majakovszkij Színház 
m űsorán M . M. Strauh rendezésében, K. F. K ulesov színpadi terve szerint. A színpad meg
oldása igen  szellemes. A képek egy hatalmas, az egész te re t betöltő épített keréken játszódnak le, 
ez a színpad  alapsíkjához képest ferdén helyezkedik el, és helyzete változtatható . Eszmeileg a 
kör-kerék a  drám a önm agába visszatérő epikus m ozgását jelképezi, s ez eredeti gondolat; 
m int tér-e lem  viszont a híres ponyvás-szekér változatos mozgatására ad  lehetőséget. De alkalmas 
a hatások kiemelésére és nyom ósítására is, mivel m agasabb  részein a színész alulnézetű perspek
tívába kerül, mintegy m egnő és felmagasodik. Reális funkciója szerint egyébként épített út, 
melyen a  szekér halad. E merész és modern színpadmegoldással azonban a rendezés általában 
véve n em  harm onizál. O lykor nehézkes, mivel lá th a tó an  arra törekszik, hogy lehetőleg ne 
szakadjon el a „hagyom ányos” színház megoldásaitól, vagy minél kevésbé szakadjon el tőlük. 
E törekvésének végrehajtását tekintve azonban a rendezés elvszerű, következetes és minden 
részletre kiterjedő. Az alakokat, főként az anya a lak já t egyenes vonalú fejlődésben akarja 
bem utatn i, ezért pl. kihagyja a darabból „A  nagy  megalkuvás dalá t” , sőt az egész hozzá 
tartozó képet. Kurázsi m am a, -  am int Brecht m egírta  -  csalódik a háborúban , és eljut arra  
a p o n tra , hogy kimondja: a  háború  szörnyűség; de, m in t láttuk, nem alkuszik meg újra, nem  
„feledkezik m eg” (Brecht koncepciója szerint) arró l, am it egyszer m ár felismert. A darab így 
-  K a ttrin  h a lá la  után -  a m agára  m aradt anya tragéd iá jába  torkollik. H úzná tovább a szekeret 
egyedül, de  nem  bírja, testileg-lelkileg összetörtén csak vergődik tehetetlenül. A korábbi kriti
kákból ism eretes, hogy K urázsi m am a érdemes alak ító ja , Ju . Sz. Glizer a darab  befejeztekor 
összerogyott a  kocsi előtt: ezzel „egy nép tragéd iá já t” is jelképezte. M ostanra, úgy látszik, 
változ ta to tt a  koncepcióján; m ostani vergődése a tragéd iá t magára az alakra  koncentrálja, 
ha még akkor is kérdéses, helyes-e egyértelműen tragéd iá t formálni a darabból, amelynek 
vannak tragikus elemei, de am ellyel Brecht nem  ak a rt tragikus hatást keltem  a hagyományos 
értelem ben, amikor megírta. Ezzel nem  akarjuk az t m ondani, hogy a szerző eredeti és korhoz 
kötött felfogásán változtatni nem  szabad sohasem, de annyi bizonyos, hogy Brecht költészeté
nek sajátosan  fanyar intellektuális jellege az érzelm i hangsúlyok kiemelése által veszendőbe 
megy. S tra u h  rendezése m inden  érzelemkeltő lehetőséget kihasznált a darabban . Fokozatosan 
készítette elő K attrin  hősi „megdicsőülését” : a díszlettel éppen csak je lze tt háztetőn hosszan, 
m inden m ozzanato t aprólékosan kihasználva já tsza tta  el -  fehér fényszórók tüzében -  a dobolást, 
a katonák fenyegetéseit, K a ttr in  makacs ellenállását, a  lövést és a halált. Stílusban a díszlet 
és a já té k  i t t  kiáltó ellentétben állt, noha az egész rendezői elgondolásnak megfelelt ez is. 
K attrin  életsorsa előkészítette ezt a véget. A darab indulásakor kislány volt m ég, a svéd toborzók 
előtt ijed ten  szorította m agához rongybabáját, m ajd  lassanként esetlen nővé érett, ki szépre 
vágyik és szenved elrútítottsága m iatt: az átm enet volt hiányos, ahogyan hős lett belőle. Az 
érzelmi hangsúlyok kiemelésének megfelelően a rendezés közel akart m aradni a valósághűség
hez, ezért takarékosan b án t a „songokkal” , többnyire csak egy versszakukat énekeltette el,
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vagy elhagyta őket, b ár előadásuk helyéül külön „előszínpadot” is létesített. K urázsi m am a 
és gyermekei így nem  énekelve vonultak be a színre, hanem megérkezésük után, m integy a svéd 
toborzóknak bem utatkozásul, Kurázsi m am a énekelte el az „előszínpadon” a híres dal egy 
szakaszát. — A rendezés tehát általában visszavezette a darabot a  „hagyom ányos” színpadfel
fogás és az ún. drám aiság felé, de az bizonyos, hogy ebben a koncepcióban a rendező rendkívül 
logikusan építette föl az előadást, alaposan megfontolta, m it m iért tesz, és a m aga felfogása 
szerint kerek egészet formált a darabból. Szándéka aligha az volt, hogy Brechtet korrigálja, 
inkább, hogy közönséget szerezzen neki olyan módszerekhez való közelítése által, am elyeket a 
közönség inkább megszokott. Ezenfelül — a m agunk példáján látjuk a legjobban -  a színjátszás 
nemzeti hagyom ányai minden nagy drám aíró  „elsajátításában” érvényesülnek; Brechtet 
Franciaországban is, ahol napjainkra szinte „nem zeti” szerző lett, másként játsszák, m int a 
Berliner Ensemble színpadán. A változtató hatás azonban kétirányú: nemcsak a  nemzeti 
színpad változtat a külföldi szerzőn, hanem  az is visszahat a nemzeti színpad módszereire. 
Több nem zeti színpadra is hivatkozhatnánk, amely Shakespeare-en nevelkedett.

Ljubimov, m int láttuk, másféle hagyományokkal kapcsolta össze Brechtet, olyanokkal, 
amelyeket ő m aga is felhasznált, amelyek közel álltak hozzá. A fiatal társulat, am elyet tudom á
som szerint, a rendező alig egy-két éve gyűjtött a Taganka téri színházba, nagy lendülettel és lá t
ható örömmel form álta meg a Szecsuanijó lélek előadását, és m inden szempontból kitűnő eredm ényt 
ért el vele. A Szecsuani jó  lélek parabola: módszere tehát egyáltalán nem  azonos a Brecht által 
„krónikának” nevezett Kurázsi mamáéval, de jellegében a két előadás, Strauhé és Ljubimové 
л е т  csak ezért különbözik. A különbség az alaptörekvésben van: Strauh élethűségre törekszik, 
Ljubimov játékot, színházat, művészetet akar adni, és ezt nem  titkolja egy percig sem. Színpada 
nyílt, színpad, amely művészetével és tanulságaival ráébreszt a valóságra, az életre nevel. Rosszul 
berendezett társadalom ban hiába akar valaki jó  em ber lenni: ehhez nem az em bernek, hanem  
a társadalom nak kell megváltoznia. Az, hogy a darab éppen K ínában -  a régi K ínában  -  
játszódik, ne tévesszen meg senkit. Sem a díszleteken (ilyenek nincsenek is, csak jelzések van
nak), sem a szereplők ruházatán nem  u tal K ínára  semmi. A személyek jóform án utcai ruhában  
jelennek meg vagy ingujjban, a helyzetek változását olykor egy-egy ruhadarab  kicserélése 
jelzi: fehér fátyol és fehér cipő az esküvőre, a vőlegény addigi pulóvere fölött egy szmoking
kabát, am ely alól aranypitykés farm ernadrágja bújik elő. Sen T e és Sui Т а  szerepét egy bájos 
fiatal színésznő, Z. A. Szlavina alakította -  az ő szemét kissé ferdére húzták; szerepváltáskor, 
ha a nagybácsit játszotta, fekete kem énykalappal, sötét szemüveggel és bottal egészült ki a 
maszkja, egyébként nem  változott. M ég az istenek is csak közönséges, nem  is elegáns utcai 
ruhában léptek föl, s nem  volt rajtuk egyáltalán semmi isteni. Az öregek korát csak mozgásuk, 
beszédük és hanghordozásuk jelezte. Ezek a külsőségek az előadás felfogásának lényegéhez 
alkalmazkodtak, melyet talán az „ag itp rop” stílus játékos továbbfejlesztésének lehetne nevezni: 
a stílus eredeti elemeit a keresetlen könnyedség, az illúziószínpad „varázsvilágának” teljes 
félredobása, a közvetlen közönséghez-szólás képviselte, míg a továbbfejlesztést a  finom, nem 
propagatív jellegű líra ad ta hozzá, amellyel Brecht a darabot átszőtte, s am elyet Ljubimov 
-  ahol szükséges volt -  kellő hangsúllyal kiemelt. Egyébként Brechthez képest a darabo t tovább 
„epizálta” , am ennyiben a „songokat” sokszor nem  a szereplőkkel énekeltette el, hanem  narrá 
torokkal; ezek harmonikájukkal és gitárjukkal a kezükben szinte szakadatlanul je len  voltak a 
színen, s hol zenével követték a történetet, hol mozdulatokkal, énekkel, kommentárokkal. 
Ez a megoldás a színészek számára bizonyos könnyítést is jelentett, noha a lelkes fiatalok erre 
aligha tarto ttak  igényt. De a változtatások szükségessé tették, hogy új zene készüljön a darabhoz 
(B. A. Hmeljnickij és A. I. Vasziljev a zeneszerzők), részben ugyancsak az „ag itp rop” stílushoz 
közelálló, részben orosz dallamokat érvényesítő, részben dzsesszesített m odern muzsika; keleti 
elemeket nem  fedeztem föl benne, sem érzelgősséget vagy pátoszt. Ez utóbbi, igen helyesen, 
egyáltalában hiányzott az előadásból, s a fiatal Szlavina példát adott arra, hogyan lehet szen
vedélyesen játszani pátosz nélkül. A rendezés határozottan osztotta részekre, árnyalta , súly
pontozta és a részek végén paentírozta a játékot; ilyenkor kisebb szünet állt be, a színpad 
elhomályosodott vagy kiürült, szólt a zene és Brecht arcának a színpad m ellett jobboldalt 
elhelyezett nagym éretű és ravaszul mosolygó karikatúrája reflektorfényt kapott. M intha bele
szólt volna a történetbe ő is: látjátok, így fest a valóság, okuljatok belőle! Ljubim ov szellemes 
rendezése bátran  szakított a „m egszokottal” -  és győzött. M ár említettem, hogy a darab
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közönség-sikere nagy. M oszkvai kritikusok szerint ez az eddigi legsikeresebb szovjet Brecht- 
előadás. Tanulsága -  szám unkra is -  az, hogy nem  csak alkalm azkodni lehet a közönséghez, 
nemcsak a rra  kell törekedni, hogy ne érje túlságosan nagy meglepetés, hanem  lelkes művészettel 
és hozzáértéssel lehet nevelni is, irányítani is szabad szokatlan és újszerű törekvések megértésére.

H a  S trauh , a Kurázsi mama rendezője „archaizá lta” Brechtet, Ljubim ov túlhaladt ra jta  
egyéni felfogásával, modernségével, amelyet teljes m értékben igazolt az eredmény. Középhelyet 
foglalt el a  kettő között az Arturo Ui leningrádi előadása, abból a szempontból, hogy kevésbé 
bán t szabadon Brecht szövegével, m int -  ilyen vagy olyan indokolással -  a két moszkvai elő
adás; legfőbb törekvése B recht eredeti szándékainak interpretálása volt. A lengyel vendég
rendező, Erw in Axer kongeniális színészre talált A rturo  U i alakítója, Je . A. Lebegyev személyé
ben, akivel a befejezetlen d a rab o t olyanformán fejezte be, hogy a  H itler-paródiát elju ttatta  
félelmetes kibontakozásáig. A  darab  folyamán az alázatos, a trösztök kegyét kereső gengszter
vezér beletanul a parancsolásba és az uralkodásba, nevetséges m ozdulataiból torz, de ijesztő 
gesztusok bontakoznak ki, a torz alakból kibújik az őrült, aki hatalm at kapott a kezébe, a 
rongyos gazfickóból elegáns nagyúr lesz, a hatalom  megszállottja, aki a darabot befejező szónok
la tá t úgy m ondja el, hogy a hallgatók hátán  végigfut a hideg. Ez a fejlődésrajz azért nagyon 
hatásos, m ert az epilógus szavai: „m ég termékeny az öl, honnan  kijött” , félelmetesen figyel
meztetőkké és szemléletesekké válnak általa. Lebegyev testileg nem  alkalmas arra, hogy akro
batam utatványokat végezzen, m in t a szerep több más alakítója, de kitűnő jellemformáló 
színész, és így teljes hatást é r el. A színpadképről külön is meg kell emlékeznünk. Szögekkel 
kivert páncélbörtönt ábrázolt, ebben a keretben folyt le az egész — ily m ódon még átlátszóbbá 
tett -  allegorikus játék, am elynek általános politikai konzekvenciája m a sem időszerűtlen.

A korszerű színház néhány feltétele

M egkísérlem összegezni az elmondottak leglényegesebb pontjait; akár tanulságoknak is 
tekinthetők. A régebbi és az újszerű, a hagyományok és az újdonság együttélése a szovjet 
színházban, az a tarka kép, am ely a megfigyelő előtt kibonatkozik, a különféle módszerek 
érvényesítése -  mindez bizonyos pontokon érintkezik; és éppen ezek révén jön  létre a színház 
korszerű és színvonalas művészete. Elsőnek a rendező szerepének kiemelkedő fontosságát említeném. 
A színpadon ő az úr. Az ő elgondolása érvényesül nemcsak a darab  mondanivalójának, az 
előadás stílusának m eghatározásában, hanem a szerepek megformálásában is. O lyan előadást, 
am elyben a színészek ne egységes stílusban, m agukat a rendezői koncepciónak alávetve játszot
tak volna, nem  láttam . A m odern  színház bonyolult gépezet, ha ennek mozgatásában többféle 
elgondolás érvényesül egyszerre, akadozni kezdenek a kerekek, megáll vagy széthull az egész 
masinéria. A szovjet színházban a rendezői elgondolás, akár egyet lehet érteni vele, akár nem , 
az előadás utolsó m ozzanatáig következetesen érvényre ju t. Megfelel ennek a fegyelmezett, 
tiszteletet keltőén határozott és kem ény színészi játék, mely m inden egyéni érvényesülési vágytól 
mentes, és célját a rendező á lta l m ozgatott együttes m inél h ibátlanabb szolgálatában látja. 
Ezeket az elveket, tudom, m ár mások is hangoztatták: de bizonyos, hogy a m ai szovjet szín
házban m eg is valósulnak, és bizonyos, hogy megvalósulásuk nélkül sem ott, sem m ásutt kor
szerű és m agas színvonalú színház nem  jöhet létre. A Berliner Ensemble budapesti szereplésével 
kapcsolatban legutóbb azt olvastam  egy kritikában, hogy bár a  berlini együttes Dreigroschen- 
operya. elismerésre méltóan szervezett teljesítmény, a m agyar Koldusopera rendezésének előnye 
mégis az volt, hogy több teret engedett a színészek egyéni kibontakozásának. Ezt a m egállapí
tást, ha helytálló, nem m erném  a m agyar színház dicséretének tekinteni. A színházi előadás 
egysége elengedhetetlen követelm ény, nem akadályozza meg, hanem  inkább segíti a színészi 
kezdeményezés kibontakozását. A moszkvai előadások is, amelyekről szóltam, mindegyik a 
m aga m ódján a rendezői irányítás és a színészi kezdeményezés harm óniájának lehetőségét 
bizonyította. A rendezői irányítás termékeny követése stílusegységet eredményez az egyes 
előadásokon belül, s ez a jó  előadás belső ismérve.

A stílusegység nem egyetlen stílus! Úgy vélem, m itől sem áll távolabb a mai szovjet 
színházművészet az uniform izáltságnál, valamely egységes stílus kényszerű érvényesítésénél, 
ami hovatovább a színház alkotóerejének csökkenéséhez vezet. A művészet is, akárcsak az élet,
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vitában, harcban, ellentétekben fejlődik tovább. De a színház irányító művészének elvileg is 
kell indokolnia, teoretikusan is meg kell alapoznia, am it csinál. É n  a szovjet színházművészek, 
főként a legjobb rendezők fölényét ab b an  látom, hogy komoly elvi-elméleti érdeklődésük és 
képzettségük van. Színházi és irodalm i folyóiratok bőségesen tanúskodnak erről. Pusztán a 
gyakorlat elsajátítása útján magas színvonalú színházművészet nem  alakulhat ki: a „ru tin” 
csak közepes eredményre vezethet. A továbbjutáshoz önálló művészi álláspont szükséges, nem  
az éppen kínálkozó példák eklektikus követése, ö ná lló  művészi álláspontot azonban  mély 
teoretikus képzettség, elméletileg is m egalapozott gyakorlat nélkül elérni nem lehet. Hevesi 
Sándor nemcsak rendező volt, hanem  a színház tudósa, filológus, történész, író, teoretikus, 
és rendezéseiben sokoldalú képzettsége együtt érvényesült. Régebben sokat harcoltunk, írtunk 
és beszéltünk a színészi ösztönösség ellen. Az impresszionista rendezői „ösztönösség”  ennél 
sokkal veszedelmesebb. H a a színész nem  tudja, hogy mit csinál, még mindig sokkal kisebb hiba, 
m int ha a rendező bízza rá m agát a p illanat ihletére, azaz ha  művészete nem  kellőképpen 
megalapozott elméletileg is, nem m inden ízében tudatos. R ám  a moszkvai színházakban — 
és minden más korszerű színházban, am it láttam  -  a rendezői koncepció tudatossága és a 
színészi játékban  való határozott érvényesítése tette a legnagyobb hatást.

A moszkvai színház, a szovjet színház sok és sokféle értéket terem. Ügy vélem, itt van az 
ideje, hogy a magyar rendezők és színészek kellőképpen megismerkedjenek m ai helyzetével 
és törekvéseivel.

F O R G Á C S  L Á SZ L Ó

József A ttila  és a művészi öntudat filozófiája

Különbözőség és egység

A tanulm ányíró József Attila életm űvét a sokarcúság jellemzi. Ű tja  m inden egyes szakaszán 
új oldaláról m utatja a gondolkodó arculatát.

Mégis, mi az egységet jelző törekvés ezen a kitérőkkel és zseniális felfedezésekkel teljes úton? 
Az alaphangot adó, átfogó jellegzetesség: a világnézetének ars poetica-központúsága. Költé
szetének létkérdéseit feszegeti akkor is, am ikor művészeti tájékozódását kialakítja; s akkor is, 
amikor a logikában, a gnoszeológiában, a pszichológiában, a társadalom lélektanban, a politikai 
gazdaságtanban, az etikában, a szociológiában méri fel a világhoz fűződő viszonyának ado tt 
oldalát.

Világnézete a művészi öntudat filozófiája, s nem  szaktudományos kutatások általánosítása. Erről 
volt szó a Brichta Cézár verseit elemző recenziótól kezdve a  „szocializmus bölcseletét” fejte
gető, a m arxi „reális hum anizm us” eszméjét vállaló, az elidegenedés szövevényét felfejtő- 
tanulmányokig; és ez kerül ismét napirendre a játékosság elméletét körvonalazó állásfoglalásban 
(Szerkesztői üzenet). A művészi ön tuda t ebben a világnézetben nő rendező elvvé először az  
esztétika történetében. Ennek jegyében határozza meg a gondolkodó a művészi megismerés 
különösségét („Alakító értelmi szemlélet” ),1 társadalmi lényegét („Társadalm i, azaz művészi” ) , 
s az alkotói m agatartás harmonikus m ódját.2

Az alkotásnak arról a szubjektív oldaláról lebbenti fel a fátylat, amelynek kutatását huzamosan 
elhanyagolta a „nagyrealizmus” elm életét hirdető esztétika. A társadalom hoz forduló, harm o
nikus tartású, öntudatos művész jellemzésével a hanyatlás művészetét igazoló esztétika legfőbb 
érvét: az elidegenült alkotói Én szuverenitását vitatja el. Nem  „csupán” művészete: esztétikája *

* Részlet a  szerzőnek a Magvető K önyvkiadó gondozásában megjelenő „József A ttila esztétikája” cím ű 
tanulm ányából.

1. Vő. Valóság, 1964. 7. sz. 16-24.1.
2. Vö. K ritika 1964. 12. sz. 6-11.1
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is „korszerű , vagyis forradalm i” . Nincs még egy huszadik századi művész, akinek elméleti írásai 
ennyire m élyen ragadnák m eg napjaink művészetének létkérdéseit, aki a  filozófiában is ennyire 
a  m ához szólna, mint ő.

Kísérlet és megfejtés

A teoretikus olyan időszakokban m arad meg a kísérlet átm eneti stádium ában, amikor törté
nelm i pozíciói nem teszik lehetővé az összefoglalást; s olyankor érkezik el a „teljes felelethez” , 
am ikor a  történelmi valóság napirendre tűzi, a bölcselő felismeri, s a m eghatározó fogalmiság 
síkján végiggondolja a művészetfilozófiai korigényt. A  húszas évek elején és derekán a társa
dalm i valóság alapvető ellentm ondásai nem ütköztek ki olyan nyíltan, m int a munkásmozgalom 
fellendülése, a forradalmi helyzet idején; az „anarcho-kom m unisták szövetségéhez” húzó, 
rom antikus antikapitalista illúziókat is tápláló elmélkedő pozíciója ellentmondásos volt; a gon
dolat m ég nem  ismerte fel az esztétikai „korparancsot” . Áttekintő nézőpont hiányában ekkor 
nem  volt látható, valójában m ilyen konfliktusok jellem ezték a történelm i pillanatot; s így a 
mégoly harcosan lázongó állásfoglalás s a mégoly éles problémaérzék sem érhette el a meg
fejtést. A  ném et fasizmus d iada lának  valódi okait, a m eghatározó gazdasági-társadalm i ellent
m ondások természetét még nem  értő, de a helyzetet tévesen felmérő mozgalmi irányzatok 
korillúzióit m ár felismerő publicista  is átmeneti ideológiai helyzetben volt. 1933-ra a nagy 
fo rradalm i hullámverés elült; a  népfrontpolitika eredményes gyakorlata még nem  bontakozott ki. 
Sem  a  p illan a t alakuló a rcu la ta , sem a nézőpont megosztottsága, sem az elméleti érdeklődés 
beszűkítettsége nem volt m ég elegendő a teoretikai összefoglaláshoz. Az illúziósnak bizonyult 
korábbi tájékozódás helyett eleinte csupán helyzetfelmérése lett tárgyilagosabb; majd egyre 
szélesebb kört fogott át elm életi érdeklődése; egyre elmélyülőbben hatolt be a fonák tudat s az 
elidegenedés birodalmába, m iközben tájékozódásában szemlélődő, állásfoglalásában szubjek- 
tivista törekvések is érvényesülnek; ezeken a belső ellentmondásokon á t közeledett az áttekintő 
elm életi nézőpont felé, am elynek kialakítását a kedvező történelm i fordulat tette lehetővé.

A megfejtés felé törő gondolat emeli a publicista állásfoglalását a kortársak helyzetfelmérései 
fölé. M íg  József Attila a m agyar munkásmozgalom akkori elesettségében az elsők között fogal
m azta m eg az akcióegységre épülő egységfront elvét, Kassák Lajos Napjaink átértékelése című 
brosúrá jában  elvetette a M . C achin  és a francia kom m unisták által kezdeményezett egységfront
politikát, m ert ebben „M oszkva já ték á t” vélte látni; propagandafogásnak minősítette a célra
vezető, hatékony küzdésformát. S ebből az állásfoglalásból leszűrte az általános ideológiai, 
ezen belü l az esztétikai következtetéseket is. A régi tájékozódás csődjéből a távlat feladásának 
szükségességét hámozta ki; a  m arxizm ust az általános hum anizm us szintjére fokozta le; s ebből 
a távlatvesztésből -  korábbi konstruktivista törekvésével szemben -  most a l’a rt pour l’art, 
a mívesség, a formaművészet elvi igazolásához érkezett el.

.Szemlélődés és Vart pour l’art

A politikai helyzet m egváltozása, a történelmi fordulat ténye adott. De ebből az élettényből 
több irán y b an  vonhatók le következtetések a fasizmussal szemben állók táborában. A távlatot 
vesztő alkotó  hátat fordít a politikai küzdőtérnek, s ekkor „szociális nihilizm usát” szemlélődésbe, 
közönyösségbe, artisztikus befeléfordulásba rejti; vagy lázadozik kétségbeesésében és bele
törődik kiszolgáltatottságába, s ezt az attitűdjét vetíti ki avantgardista alkotásában. S lehet 
ugyanezt az élettényt a „győzni fogó” módjára is értékelni; újra, tüzetesebben felmérni a hely
zetet, m élyebb tárgyilagosságra és cselekvőlegesebb állásfoglalásra törekedve -  s ekkor kialakul
nak a Jó zse f Attila művészetfilozófiájában körvonalazott intellektuális realizmus m agatartás
beli feltételei. Ez a vízválasztó József Attila és polgári-kispolgári kritikus kortársai között.

A l’a r t  pour Fart tendenciája azért hódított a két világháború közötti m agyar kritikában, 
m ert -  különböző indítékokból, mégis egységes jelentéssel -  megfelelt a fasizmust polgári hum a
nista m ó d ra  elutasító, de ellene eredményesen küzdeni nem  tudó értelmiség törekvéseinek. 
A  F art p o u r Fart program jában a tárgyilagos tájékozódás igénye ferdült passzív szemlélődéssé.
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Ez a művészetfelfogás nem  a való világ konfliktusaival farkasszemet néző művész társadalom hoz 
forduló személyességét védelmezte, hanem  a m agánem ber befeléfordulását, az alkotó közönyös
ségét eszményítette. S ezért nem nyújthatott egyebet egy részleges érvényű, erősen egyoldalú 
teória új változatánál, a Baudelaire-től m eghirdetett „öncélú művészet” elvének felélesztésénél. 
A m agánember menekülése ez, elméletté kendőzve. A szemlélődő m agatartást és a purista 
alakításmódot igazolta az a teoretikai irányzat, amely a válságos körülményekből a  küzdés 
hiábavalóságára következtetett. E helyett a távlatfeladó m ódra „tárgyilagos” m agatartás helyett 
a  konkrét távlat kiküzdésével, az új viszonyoknak megfelelő költői magatartás- és alakításm ód 
elméleti indokolásával József Attila éri el a kor esztétikai m axim um át.

„Én a proletárságot is formának látom”

József Attila következetesen szemben áll a l’art pour l’a rt programjával. A Babits- és a 
Kosztolányi-bírálat tanúsága szerint József Attila m indig az egész teljesítményt m éri fel, a 
vers-tükrözte életkonfliktusokat, a költői attitűdöt, a form álást. Izekre szedi az artisztikus 
m agatartást és megnyilvánulásait, m ert kim utathatja m ögöttük a végső élettartalom  szűkös
ségét, ennek fonák értelmezésével és fetisizáló szemléltetésével. De tanulmányírói életm űvében 
a  „formaművészet” közvetlen b írálata .nem  meríti ki a szemlélődő esztétika alapelvének 
elemzését. A forma-probléma pozitív kifejtése -  a Brichta-recenziótól a Halász G áborhoz 
intézett levélig -  ad autentikus feleletet a „formaművészet” elvére.

„Én a proletárságot is form ának látom , úgy a versben, m int a  társadalmi életben és ilyen 
értelemben élek motívumaival. Pl.: Nagyon sűrűn visszatérő érzésem a sivárságé, s kifejező 
szándékom, rontó-bontó, alakító vágyam  szám ára csupán »jól jön« az elhagyott telkeknek az a 
vidéke, amely korunkban a kapitalizmus fogalmával teszi értelmessé önnön sivár á llapotát, 
jóllehet engem, a költőt csak önnön sivársági érzésemnek form ába állása érdekel. Ezért -  
sajnos -  a baloldalon sem lelem költő létemre a helyem et -  ők tartalom nak látják  -  s félig- 
meddig m aga is -  azt, am it én a rokontalanságban egyre nyomasztóbb öntudattal form aként 
vetek pap írra .”

Illeszkedik ez a vallomás a művészi öntudat elvét fejtegető írások sorához; de egyszersmind 
értékes művészetlélektani adalékkal egészíti ki az alapkoncepciót. A Brichta-recenzióban a 
„szocializmus eszmei tartalm ának lelkivé váltásáról” szólt; a „társadalm i, azaz művészi” 
gondolatában ennek az aktusnak a világtörténelmi jelentőségét jellemezte; im én t idézett 
levelében azt a lélektani igazságot fogalmazza meg, hogy a szocialista költő életérzése alkatává 
ivódik. Nem azt bizonyítja be, hogy elvont politikai érzületét izolált Énjének kivetítésével éli 
ki, ahogyan Halász értelmezte. Épp ellenkezőleg. Azt bizonyítja be, hogy a költő-művész 
egész habitusa, személyes énje mintegy ráterem  feladatára. A nnyira magáénak vallja az osztály 
életérzését, hogy ebben m ár nem  külön tartalm at lát, am elyhez formát kell keresnie, hanem  
rászabott tartalm at, amely alkatává mélyült s amelynek egyenértékű kifejezése a  tu lajdon
képpeni költői alkotómunka.

Más költőknél, más irányzatoknál nem  erről van szó. A kár a tartalm at, akár a  form át egy
szerűsítik le s bontják meg egységüket, kárt szenved a művészet alaptörvénye, a szerves alkotás 
elve. A művészet tartalm ait sekélyesíü el az a felfogás, am ely mondandó alatt elvont eszmei 
szándékot, jelszavakkal körülírható korillúziót ért, m iközben még ezt a direkt-fogalmi jelentést 
is elválasztja a formálástól, technikai műveletnek minősítve az elvont tartalom közlésmódját. 
A művészi alkotóm unkát értelmezi egyoldalúan az a teória, am ely a formálásban változatlan, 
immanens és ösztönös tevékenységet lát; s amely ezt elválasztja a tartalomtól, közömbösnek 
nyilvánítva, hogy a műalkotás milyen adott élettartalm at, milyen konkrét történelm i konfliktu
sokat ragad meg. Ami József Attilánál közvetlenül m in t formáló m agatartás jelenik  meg, 
az valójában az alkattá  ivódott konkrét tartalom  egyenértékű konkrét m egform álásának 
öntudatos igénye. Ö nála az alkotó nem  kiüresedett magánszemélyiség, aki partikularitásának 
szélsőségéből a személytelen elvonatkozás szélsőségébe veti m agát; ez esetben nem  érdekelné, 
hogy intellektusa összhangban van-e a m egmunkálandó tárgy természetével. A lírikus személyes
ségének lényegi tulajdonsága, hogy azt választja ki a valóságelemek sokaságából, am i megfelel 
legsajátabb életérzésének, ami alkalmas tárgya lesz társadalm isága „formába állásának” .
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Személyességét fejezi tehát ki; de ez a személyesség, még sivárság-érzetében is társadalom hoz 
forduló, tartalm as, egységes Én. Saját életérzését szólaltatja meg; de az ő életérzése egyszersmind 
a m egalázott s mégis „győzni fogó” , felszabadító osztály életérzése. A lkati formakészségét 
fejezi ki, de ez a „form ába állás” eltéphetetlen tarta lm aitó l s az avantgardista, meg a l’art pour 
l’a rt irán y áb a  vágó kísérletezésen túlhaladó, összefoglaló intellektuális realista művészet sajátja. 
Azzal, hogy a proletárságot form ának látja, nem  m ond egyebet, m int hogy alkotói személyes
ségébe it ta  osztályszerűen jellegzetes gondolati-hangulati- és valóság-tartalm ait (a művészi 
ön tu d a t elve) -  és nem  azt, am it a formaművészet elvét valló kritikus szeretett volna kiolvasni 
belőle: hogy izolált Énjének formaérzékeny kivetítését vallotta meg vele.

Balzac példájától a nagyrealizmus elméletéig

E b b en  az alapállásban van a m agyarázata annak, m i is választja el József A ttila esztétikáját 
m inden idők szemlélődő m agatartást igazoló művészetbölcseletétől. Az ő esztétikája társadalm i 
elvű művészetfilozófia. S a szemlélődő alkotó m agatartásának lényege a társadalom tól, a társa
dalm i küzdéstől való elfordulás. Ez a forrása az avantgardizmus veszélyességére (Babitshoz 
hasonlóan) rádöbbenő kései Halász Gábor meg a m arxista Lukács György koncepciója között 
k itap in tható  közösségnek. A szemlélődő módra érte tt alkotói tárgyilagosság alapelvéhez érkezik 
el m indkét gondolkodó. Folytonosság van a „stilizálás alkonyáról” sok igazat író, a szürrealista 
és expresszionista divattal szemben „Balzac p éldájára” hivatkozó polgári antifasiszta kritikus, 
meg a  balzaci művet értelm ező „realizmus d iadala” elv köré telepített „nagyrealizm us” elmélet 
szisztematikus kifejtője között -  m ert huzamosan érvényesül az állásfoglalást megszabó tájékozó
dásm ód, a  polgári antifasizm ustól a társadalm i küzdelm et kiküszöbölő célzattal m eghirdetett 
harm adikutas békepolitikáig. Joggal merült fel a felszabadulás utáni kritikai eszmecserék során 
az a gondolat, hogy Lukács elméletét Halász an tic ipálta  a magyar kritikában.

S m ég valam i visszatükröződött ebben a folytonosságban. A kor művészi m axim um ához fel 
nem  érő, aszintetikus kritikai irányzatok „munkamegosztásos” fejlődése. Ezt a  fejlődést egy
szerre jellem zi a kor m ásként egyoldalú áram latával szemben képviselt viszonylagos jogosultság, 
és a m űvészi maximum előtti megtorpanás. Erőssége a kései Halász koncepciójának a hanyatlás 
jeleinek felismerése és bírálata; van viszonylagos jogosultság a balzaci példa ébresztésében, 
Swiftnek és Dickensnek, H ardynak  és Turgenyevnek, Tolsztojnak és Steinbecknek az avant- 
gardizm ussal való szem beállításában -  de milyen kevés mindez a csupán „érzékenynek” láto tt 
József A ttila  művészetének megfejtéséhez! Ehhez m ár a „szocialista realizm us” program ját 
kellett vo lna elfogadni -  a József Attilát, Gorkijt, Solohovot, Aragont, Derkovitsot vállaló 
Bálint G yörgy s Gaál G ábor m ódján. A szemlélődő esztétika alapelvét fogalm azta meg Halász 
G ábor, am ikor ezt írta: „A  realista regények lényegükben a koroktól függetlenül hasonlítanak 
egymáshoz, időtlenül adnak számot a felületen változó élet alapvető egyformaságáról.” József 
A ttila n em  tarto tta  felületinek az élet változását; „változó55, „állandó”  viszonyában ő dialektikus 
összefüggést s nem  metafizikai ellentétpárt pillanto tt meg. S ezért a realista megformálás titkát 
nem  az egyforma lényeg időtlen szemléltetésében, megjelenítésében kereste, hanem  a kor 
társadalm i ellentéteinek érvényes m egragadásában lelte fel. Nem közönyösen szemlélte az 
„ad o tt világ varázsait” , nem  elefántcsonttoronyból siklott el tekintete az örökké egyforma 
élet felületi változásai fölött, hanem  benne állt a  küzdelemben. A művészi teljesítményben 
ezért ő n em  csupán a személytelen tárgyilagosságot, hanem  az alakító állásfoglalást is méltá
nyolhatta.

M agasabb  szinten jelentkezik újra Lukács elm életében a kései Halász koncepciója. Halász 
polgári antifasizm usának nem  volt szilárd világnézeti támasztéka. Nem szám olhatott le követ
kezetesen a  fasiszta ideológiával, m ert ennek egyik legfőbb előzményére, a H uizinga- és Ortega- 
képviselte életfilozófiára tám aszkodott. Kritikai módszer-elvének megváltozása sem viszi el a 
szintézishez. Számottevő haladást jelzett a kor m agyar kritikájában a Sainte-Beuve iskoláját 
követő portréfestés problem atikusságának s a tainei tabló  indokoltságának felismerése; de ezzel 
csupán az  objektivista kritika típusát állította a szubjektivista helyébe, s nem  halad t túl az 
egyoldalúságon.

Lukács m inden vonatkozásban m agasabbrendű teljesítményt nyújthatott, hiszen ő a népfront
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politika, m ajd a békeharc program jához a marxizmus számos elemét hasznosíthatta. Radikálisan 
elu tasíthatta  az irracionalizmust, a fasizmus valamennyi közvetlen vagy közvetett ideológiai 
előzményét. A monumentális hegeli bölcselethez kapcsolódva kiem elkedhetett a portré és a 
tabló részlegességéből, egységes koncepciójú műelemzést állítva a kritikai tevékenység közép
pontjába. Lukács azért is tovább léphetett a polgári esszéíró álláspontján, m ert ő a klasszikus 
hegeli teljesítményhez -  s nem  az újhegeliánusok szellemtörténeti vagy fenomenológiai irracio
nalizmusához kapcsolódik. S ez a körülm ény a lukácsi m ű sajátos osztálypozícióira m utat vissza.

Lukács György és József Attila

Lukács esztétikája plebejus hum anista művészetbölcselet. Ezért m ondhato tt nem et a polgári 
hanyatlás egész filozófiájára és művészetére; ezért vállalhatta a kritikai realizmus nagyjainak 
teljesítményét; s ugyanezért nem  helyezkedhetett át a forradalm i m ódra korszerű művészetnek, 
József A ttilának az álláspontjára. Lukács volt az, aki 1926-ban, Bécsben felismerte „az első 
világirodalmi -  nem kozmopolita -  kvalitásokkal rendelkező proletár-lírikus” nagyságát. József 
Attila is kiállt a Tanácsköztársaság volt népbiztoshelyettesének európai rangú -  akkor még 
szellemtörténeti irányú -  ifjúkori teljesítménye mellé. Később is nyomon követhető ez a közelség. 
A Valóság egyetlen számában a költő m aga fordítja le -  a Laurent György álnéven szereplő 
-  Lukács Goethe világnézete című cikkét,3 ahol m agyar nyelven először körvonalazódik a goethei 
felfedezés, az esztétikai különösség gondolata. A közelség megnyilvánul a nagy plebejus an ti
fasiszta író, Thomas M ann becsülésében is. A Varázshegy intellektuális élménye ott érzik az Óda 
soraiban.4 Az Üdvözlés tüntetett az európai kultúra ügye mellett, a b arb ár káoszba hullt fehér 
civilizáció ellen; a rendőrség be is tiltotta elmondását. A publicista is kiáll T h. M ann anti- 
fasizmusa m ellett a Mai költők feladataiban. Esztétika-elméleti közelséget is megfigyelhetünk 
Lukács és József Attila között az Esztétikai töredékekben; s ennek m ozzanatai, különösen a hegeli 
dologiság-elmélet megfogadása m iatt végig érvényesülnek a válságszakasz során. V an tehát 
érintkezési pont, van kapcsolat a két életmű között.

Leszűrhető-e ebből a kapcsolatból a következtetés, hogy József A ttila és Lukács azonos társa
dalmi-ideológiai álláspontról közeledtek közös kérdéseikhez? A két életm ű elfogulatlan össze
vetése rácáfol erre a következtetésre. A két gondolkodó pozíciója társadalm i lényegében külön
bözik egymástól, s ez differenciálja esztétikájukat.

József A ttila a kommunista népfrontpolitikus módjára szövetségest, harcostársat tisztelt 
Thom as M annban, a harcos antifasiszta művészben. Az ő szocialista hum anizm usa azonban 
nem  érte be a  „szocializmus eleve el nem  utasításával” , m int Lukács szerint a kritikai realizmus 
művészete. Ö  nemcsak a valódit; az igazat írta  meg. Esztétikai iránytűje nem  a polgári-plebejus, 
hanem  a szocialista művészetre m utato tt. S ez m eghatározta egész állásfoglalását. Míg Lukács 
az antifasiszta összefogásban, m ajd a békéért vívott küzdelemben olyan -  stratégiai érvényű -  
feladatot láto tt, amely leveszi a napirendről a szocialista átalakulás kérdését - ,  József Attila 
m ind a szövetségi politikában, m ind az antifasizmusban a konkrét szocialista távlat gyakorlati 
érvényesülését ismerte fel.

S ezzel ismét visszaérkeztünk kiindulópontunkhoz, az új valósághelyzetre adott szemlélődő, 
vagy cselekvőleges m ódra tárgyilagos tájékozódás elvi különbségéhez. A társadalm i állásfoglalás 
igazít el; az esztétikai gondolatnak ez szab irányt. Lukácsnál végső soron ugyanarról van szó, 
m int a fordulatot távlatvesztő módon felmérőknél. Az átm eneti harcm odort előíró helyzetből 
az t szűrte le, hogy a ködös messzeségbe kell u taln i a szocialista átalakulás távlatát, az általános 
hum anizm us program ját kell m eghirdetni, s ennek szellemében indokolni a szemlélődő m ódra 
realista alakításmódot. Ez az alapállás „ tartósítja” a hegeli elmélet érvényét m ind pozitív, 
m ind negatív értelemben Lukács esztétikai fejlődésében. Ez szabja meg azt az esztétikai érték
rendet, amelynek csúcsán nem  a kor művészi m axim um át teljesítő Gorkij és József Attila, 
hanem  az előző társadalmi korszak m axim um át nyújtó Thomas M ann áll.

Azt, hogy mennyire erről van szó Lukács József Attilához fűződő viszonyában, az a tanul

3. Valóság I. évf., 1. sz. 1932 június. 7—12.1.
4. Vő. H eller Ágnes: Az Ó da és a Varázshegy (K ortárs, 1962. 1828 s köv. 1.)
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m ánya bizonyítja legszemléletesebben, amelyben pedig József A ttila költői m agatartásának elvi 
m éltánylására vállalkozik: a Pártköltészet.5 Felületesen ítélik meg ezt a m unkát azok, akik 
m egragadnak a benne kifejtett „partizán” elmélet kom m entálásának fokán.6 Ennek a tanu l
m ánynak sokkal m élyebben fekvő alaptévedése az, hogy T h. M ann felől veszi szemügyre 
József A ttilát. S ez nem  csupán a kritikus orientációját jellem zi; megszabja a cikkben kör
vonalazott egész művészetfelfogást, az alkotói intellektus értelmezésétől a m űben visszatükrö
zött történelm i tartalm ak megítéléséig. M űfajelmélet és általános művészetelmélet kerekedik ki 
Lukácsnál a kritikai tájékozódás irányából; az esztétikus a kritikus intencióját fejleszti végig.

A lukácsi nagyrealizmus-elmélet magasabbrendűsége a halászi fölött abban is m egnyilvánul, 
hogy a marxista esztétikus tisztázhatja m ind a l’a rt pour Fart, m ind a jélszó-illusztráló, aktivista 
avantgarde szélsőséges tévedéseit. Felismerheti azt, am it Halász még sehogy sem észlelhetett: 
azt, hogy a József A ttila-típusú pártköltő életérzése épp közvetlenségében nagyon is tartalm as 
és tudatos. S ennek jegyében hangsúlyozhatja a lírai költő intellektuális állásfoglalásának 
művészi jelentékenységét.

M ilyen irányba vág az esztétikai koncepció? A gondolatm enet az objektív és a szubjektív 
művészet viszonyának objektivisztikus megítélésébe torkoll. Csak kétfajta termékeny művészi 
m agatartás- és alakításmód van. Az egyik az „objektív” költőé, a Balzac-Goethe típusé. Ennek 
lényege, hogy a valóság helyes képét világnézete ellenére, ösztönösen is kialakíthatja. A másik 
term ékeny művészi m agatartás a szubjektív és tudatos költőé, a Petőfi, Heine, Ady, József A ttila  
típusé. Az alkotói személyiség harm onikus kibontakoztatására, a m űben a világtörténelm i 
fejlődés irányának felvillantására az alkotás szubjektív középpontja ad  lehetőséget. Ezért az 
objektív költő műfaja a nagyrealista regény, a tudatos költőé, a pártköltőé a líra.

A m odern polgári társadalom  művészetellenességének tragikum át Lukács szerint egyedül az 
objektív költő élheti át, csak ő m intázhatja meg teljességre törően; m ert ő alapvetőnek érzi azt, 
am it a pártköltő, tudatos forradalm isága m iatt m eghaladhatónak, s így m agára vonatkoztatva 
nem  szükségszerűnek érezhet: a művész tragédiáját a művészetellenes kapitalista társadalom ban. 
E zért Thom as M ann a Tonio Krögert&l a Doktor Faustusig művek sorában mélyen ábrázolhatja 
az t a művész-sorsot, am it József A ttila pártköltői mivolta m iatt eleve nem  élhet meg és nem  
a d h a t vissza művészetében. E bben az összefüggésben tehát -  a m odern polgári világ teljességé
nek átfogó érvényű ábrázolása szempontjából -  a Balzactól Tolsztojig és Thomas M annig ívelő 
kritikai realizmus teljesebb értékű művészetet ad, m int a lírára  és azon belül a pártköltészetre 
beszűkült forradalm i művészet.

Ez az eredménye Lukács József Attila költészetét s művészi ön tudatá t méltányoló tanulm á
nyának. S ezzel, ha m agasabb szinten is, de végső soron ugyanazt a szemlélésmódot képviseli, 
m in t a „tiszta művészet” hívei. A kritikai tájékozódás egyoldalúsága, a kritikai realizmus 
mértékével-mérés az ítélkező pozíciójának választott művészi irányzatával közös lényegéről vall. 
A  plebejus humanizmus képviselője avatja a kritikai realizm ust -  m ind az avantgardizmussal, 
m ind  a szocialista realizmussal szembeállítva -  a m odern művészet fejlődésének non plus u ltrá 
jáv á . S ebből az alapállásból a belső ellentmondások egész sora következik.

A  művészi tárgyilagosság Balzacnál sem jelenti az ösztönösséget -  ennek az impassibilité, 
a közönyösen szemlélődő m agatartás felelne meg. Ellenkezőleg, az ő tárgyilagossága a szándékolt 
politikai tudat illúziós jellegét m ásodrendűvé lefokozó intellektus egészének haladó természeté
vel függ össze; a végső konzekvenciáiban kétfajta osztálytartalom  küzdéséből a haladóbb 
uralkodik el a művész tudatában . E zt a differenciálást József A ttila a m arxi elidegenedés-elmélet 
szellemében elvégzi; Lukács viszont „azonosít” . Az író közvetlen tu d a tá t azonosítja intellek
tusa egészével, s így konstruálja meg az objektív művésznek, m in t ösztönös alkotónak -  meg a 
lírikusnak, m int közvetlenül tudatos alkotónak a kirekesztőleges ellentétét; természetesen az 
objektív tartású művész fölényével. A Balzac-dilemma leegyszerűsített értelmezéséből hám ozza 
teh á t ki azt a meghökkentően téves következtetést, m intha József A ttila nem  élte volna m eg, 
nem  értette és lá tta tta  helyesen a polgári társadalom  művészetellenességét, a művész-sors 
trag ikum át az adott világban; m in tha ezt a problem atikát egyedül a polgári-plebejus pozíciók
ról állást foglaló művész érzékelhetné hitelesen.

5. Lukács György: Irodalom  és demokrácia. Szikra k. Bp. 1948. 111—113.1
6. Bori Imre: Lukács György és a m agyar irodalom. H íd, 1965. 4. sz. 458—640. 1.
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Nemcsak a lírikus egész életműve, különösen nagy gondolati költeményei, hanem  művészet- 
bölcselete is, az elidegenedés kérdésének mélyére pillantó fejtegetéseivel: eleven cáfolatát adja 
ennek a feltevésnek. József Attilánál aligha van tragikusabb sorsú művésze a huszadik század 
költészetének. „Csak” arró l van szó, hogy az ő tragédiája -  a korán érkezett forradalm áré; 
s ez valóban más természetű, m int a régi polgári világ letűntét megsirató, hajdani kezdeteit 
nosztalgikusan, a holnap világát utópikusán megidéző, tehát a régi rend tragikus bukását 
felvillantó plebejus-hum anista művész tragédiája. A korán érkezett forradalmár-költő tragédiája 
más perspektíva-látást bontakoztat ki, m int a régi rend elbukását megélő költőé. Ennek a társa
dalmi lényegű különbségnek a kiszűrése m iatt fetisizálódik műfaji, m agatartás- és alakításbeli 
ellentétté az, aminek kitapintható  tartalm i kiváltói vannak. V an forradalm ár epikus és d rám a
költő, s ezeknél sem olyan képét láthatjuk a művészsors tragédiájának, mint a polgári rend 
végét megsirató költőknél. Lessing, Beaumarchais, Szaltikov-Scsedrin azonban kivételnek 
tetszik a Th. M ann felől állást foglaló esztétikus szemében. S végképp hiányzik az esztétikai 
látóhatárból a művészsors szocialista intellektuális realista m egragadása Gorkijtól Fegyinig 
és Aragonig a regényben, Brechtnél a drám ában, József A ttilánál a lírában.

A romantikus antikapitalizmus esztétikája

„Nem érzem én, csak értem aggodalmad. 
S azért tolom el a csendet, hogy belásd, 
öreg vagy és nem az elmúlást 
siratod, mint helyedben én siratnám, 
hanem a munkát a fölszabadulást, 
magát az emberi alkotást, 
a láthatatlant, mert rátipornak hitvány 
és látható hatalmak.”

Alkalmi vers a szocializmus állásáról Ignotusnak

M ire ismer rá 1934-ben a költő Ignotus „aggodalm ában” ? A közösség ügyéből k iáb rándu lt, 
elidegenült gondolkodó életérzésére. S ezzel új oldalról tárul fel az a szellemi válság, am ely a 
német fasizmus előretörése nyomán robbant ki a polgári értelmiség körében. Az a gondolkodó, 
aki az adott kudarcban a  szocializmus végérvényes bukását látja, aki ezért minden fölszabadító 
küzdést eleve hiábavalónak vél: természetes úton érkezik el a félelemtől a kétségbeesésig, 
a hitvány, látható hatalm ak elleni magányos lázongás és a lebírhatatlanságukba való bele
törődés életérzéséig. A távlatvesztés tehát alfája és ómegája ennek a -  trockizmustól az 
egzisztencializmusig -  széles skálán mozgó, kispolgári lényegű szubjektivista állásfoglalásnak.

A teoretikus József A ttila útján a válság-szakasz bő lehetőséget nyújto tt a fonák tudato t igazoló 
művészetfilozófiái és művészeti törekvések befogadására.

Németh Andor 1933-ban megismerteti József A ttilát K afka Perének alapgondolatával. 
Az intellektuális élmény oly erős, hogy a költő ettől kezdve számos versében vissza-visszatér az 
alapmotívumhoz, K afka kierkegaardi, freudi és talm udista elemekkel színezett „eredendő 
vétkesség” víziójához. A puszta létezése m iatt perbefogott halandó problémája azonban nem  
mélyül költői alapállássá, és nem nyer a gondolkodó m unkásságában elméleti igazolást. Az a 
vers, amelyben megkísérli költőileg kibontani a kafkai m otívum ot, a Jelenet egy büntetőtörvény- 
széki tárgyalás irataiból, befejezhetetlen, töredékes m aradt; más versekben viszont olyan részleges 
motívumként jelenik meg, amelynek nincs meghatározó jelentősége a versegészben. M i több, 
a kafkai motívum sűrű előfordulása ellenére sem K afkát visszhangozza. Az alkotó társadalom 
hoz forduló személyessége; a magányosság, az üldözöttség konkrét társadalmi m eghatározott
sága; az életérzés szociális rögzítettsége m iatt a kafkai hangulat lényege nem ju th a t szóhoz. 
A Kafka-motívummal élő költő művéből hiányzik a kafkai metafizikai elvonatkozás, a társa
dalomtól eloldott parány  kiszolgáltatottsága az isteni-dologi hatalm aknak.

A teoretikus életművében -  különösen az Esztétikai töredékekben -  ugyancsak nyílna alkalom 
arra, hogy az egzisztencialista irodalom  forrásmunkáit felhasználja. A fenomenológia, a freudiz
mus és az elidegenedés elméletének H endrik de M an szerinti értelmezése minden lehetőséget 
m egadott később is az egzisztencializmushoz-forduláshoz. Az Esztétikai töredékekben érvényesülő
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hegeli dologiság-elmélet azonban elvben kizárta a szubjektivista egzisztencializmus felé való 
tájékozódást.7 Ahhoz, hogy K afkát az elméletben tudomásul vegye, el kellett volna fordulnia 
H egeltől s odafordulnia K ierkegaardhoz, Heideggerhez, Jaspershez. Ez a  szubjektivista irány
váltás azonban  nem következik be. Az esztétikus ú tja  a hegeli „eldologiasodás” elméletétől a 
m arxi „reális hum anizm us” érvényének felismeréséhez vezet.

József A ttila  szemben áll a távlatvesztés ideológiájával. Azzal is, am ely szemlélődő m ódra 
ad ja  fel, odázza a messzeségbe a távlatot. S azzal is, amely önkényesen állást foglalva szem elől 
veszti a történelm et. A baloldaliság iiir th a ta tla n  szubjektivizmusa abból fakad, hogy az illúziókra 
rácáfoló új helyzetben feladja a tárgyilagos tájékozódás igényét, ugyanakkor azonban új áb rán 
dokkal leplezi el távlatvesztésből adódó kiábrándultságát. A dezillúzió helyettesíti itt a tájékozó
dást, az új illúzió képviseli az állásfoglalást. Ez az alaptörekvés történetileg huzam osan érvé
nyesül a  baloldali esztétikában. O tt m unkál a sziléziai takácsfelkelés kudarca nyom án kibonta
kozó érzelgős „igazi szocializmustól” kezdve az első orosz forradalom bukásából az istenépítésbe 
m enekülő forradalm i rom antikáig -  a „schillerkedő” eszményítés elvét valló megannyi aktivista 
esztétikai irányzat mélyén. A  m arxizm us-leninizm us magasságáig fel nem  nőtt, végső soron 
kispolgári baloldaliság képviselőit kétségbeejtik a vágyálmaikra csattanósan rácáfoló élettények. 
Az ad o tt kudarcból az emberiség végpusztulására következtetnek világfájdalmukban.

De nem csak a kudarcot; a pillanatnyi sikert is lehet szubjektivisztikusan túláltalánosítani. Míg 
a  baloldaliság előbbi változata a kapitalizmus rom antikus tagadására vállalkozott, az utóbbit 
-  a proletkulttó l a forradalm i rom antikáig -  a szocializmus utópikus igenlése jellemzi. Amikor 
József A ttila  síkra száll az „izmusok nyüzsgése” ellen, s elmarasztalja a deklamáló, ünnepi 
versezeteket, ezt a kispolgári hajlandóságú rom antikus baloldaliságot ítéli el. Egész teoretikai 
életm űvének tengelyében áll a való világ konfliktusait nem vállaló, önnön vágyálm ait valóság
nak h irdető , hol kétségbeeső, hol felhőtlenül bizakodó, hol pesszimista, hol hurrá-optim ista 
m ódra „valóságtálán” , szubjektivista rom antika elutasítása.

Ez a  m élyebb osztály-konzekvencia m agyarázza meg, miért van rokonságban egymással a 
történelm i korszak-váltás különböző fázisain a kispolgári életérzés közvetlen meg baloldali 
m ódra közvetett esztétikai indokolása. M i fűzi össze a forradalmi rom antika elméletét a kor 
narodnyik-terrorista, életfilozófiai, machista, egzisztencialista áram lataival? Az alapállás: a 
valóság o lyan felmérése, amely szerint a „nyom asztóan nyomorúságos élet” ellen romantikusan 
lázadva m eg kell szépíteni azt az írói „kitalálásokkal” . Lebírhatatlannak érzi az idegen világot; 
fél tőle a kapitalizmus rom antikus ellenzője. „Az élettől való félelem” azonban nem  a valóság 
felismeréséből fakad; ez „a vak ember félénksége”, m in t a visszaemlékező Gorkij m egállapította. 
„ Azután szabadultam csak meg ettől a félelemtől, amikor megértettem, hogy az emberek nem annyira gono
szak, mint inkább ostobák, s hogy nem ők s nem is az élet ijeszt engem -  hanem saját teljes tájékozatlanságom 
szociális és mindenféle tekintetben, saját védtelenségem és fegyvertelenségem az élettel szemben . . . Némelyikő- 
tök ijedelmei, sóhajai és panaszai ugyanis egyszerűen onnan erednek, hogy észrevette, mennyire fegyvertelen 
az élettel szemben, s nem érez erőt magában, hogy felvegye a harcot azzal a sok mindennel, amivel a „régi 
világ” kívülről -  és belülről is -  hatalmába veti az embert.” A deklasszálódó kispolgár félresodortságát, 
a  kétségbeesés és a rajongás, a nihilizmus és a mítosz teremtés között hánykódó életérzését alapul- 
véve valósul meg a közösség az osztály közvetlen és közvetett kifejezői között. Ez az oka annak, 
hogy m iért h a t oly alakító erővel a „m ezítlábasokról” író korai Gorkijra az „aktív  rom antikát” 
indokoló narodnyik terrorizmus, Nietzsche, a nyárspolgári tömeg megvetésével és az ember- 
fölötti hérosz kultuszával -  gondoljunk az Izergilj anyó egyik meséjére, a Danko-legendára - ,  a 
rom antikus hősfelfogást kifejtő Carlyle s ekkori esztétikai nézeteire a kései szimbolizmus és 
rom antika, pl. M aeterlinck; ez érteti meg a közelséget az 1905 utáni istenkereső-istenépítő 
Gorkij m eg a  machista empirioszimbolizmus (Bogdanov, Lunacsarszkij), valam int az orosz 
avan tgarde szellemét közvetlenül képviselő egzisztencializmus (Berdjajev, Sesztov) között. 
I tt a később mélyen és találóan „legyőzöttek anarchizmusának” nevezett életérzés term i meg az 
elütő szándékú, de egyként rom antikus-antikapitalista állásfoglalás közösségét. A szocialista 
művészi ö n tu d a t kialakításához kevés volt M arx és Nietzsche párosításának narodnyik igénye; 
kevés az anarchista lázongva-beletörődés pozíciójáról kiinduló elegyítése machizmusnak és

7. E rre az utóbbi útra tér az ifjú Lukács hegeliánus „eldologiasodás” — elméletét „ba lró l"  bírálva -  Daráló 
Pejovic „A  sokat vitatott Lukács György" c. tanulm ányában. (Híd, 1965. 4. sz. 499-501. 1.)
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marxizmusnak; ehhez következetesen á t kellett helyezkedni az öntudatos munkásság álláspont
já ra . Az egyeztető szándék Gorkijnál is, a válságszakasz freudizmust marxizmussal párosító 
József A ttilájánál is, osztálykonzekvenciái m iatt volt kudarcra ítélve; a művészi ön tudat eszté
tikai indokolása felszámolta ezt a világnézeti ellentmondást.

Ebben a korszakos összefüggésben vizsgálva: napjaink „partta lan  realizmust” és rom antikus 
m agatartást indokoló elmélete: a romantikus antikapitalista esztétika szocialisztikus változata. 
Azzal, hogy összemossa a plebejus-polgári kritikai realizmust meg a szocialista realizm ust; 
hogy m indkettőt m int „nagyrealizm ust” utasítja el, s helyébe az avantgardizm ust állítja: 
lényegében áthelyezkedik a tárgyilagos tájékozódás igényét feladó kispolgári szubjektivizmus 
álláspontjára. Ezért kerül hatása alá Camus és Sartre K afkára orientálódó harm adikutas egzisz
tencializmusának. Az avantgardizm us baloldali esztétikai igazolása a kispolgári „lázadó em ber” 
életérzését m int egyetemes emberi életérzést veszi alapul; éppúgy, m int m egtagadott elődje, a 
zsdánovi forradalm i rom antika teóriája, amely a „konfliktusmentes” valóság eszményítését a 
kispolgári utópikus szocializmus jegyében indokolta. Ez a kétfajta, ellentétes előjelű tévedés egy 
tőről fakad s egymást erősíti. A valóság nem -látása és megszépítése ugyanazt teszi: elkendőzi a 
valóságot. A „partta lan  realizmus” : a forradalm i rom antika jogutódja; szocialisztikus irrealiz- 
mussá fokozza le a szocialista intellektuális realizmust. A baloldali esztétika avantgardista válto
zata anarchisztikusán támadva-őrzi meg a kapitalizmust; forradalm i romantikus változata 
utópikusán igenli a szocializmust.

József Attila esztétikáját sem Thomas M ann, sem Franz K afka felől nem  lehet megfejteni. 
Esztétikájának lényege a költő forradalmi m ódra korszerű szocialista intellektuális realizmusa, 
az öntudatos művészet. A más osztályok életérzését megszólaltató művészetre orientálódók ez 
előtt az értékrendet megszabó tény előtt torpannak meg.

Konfliktus és korillúzió

Az esztétikai irányzatok vitájának középpontjában a valóság értelmezése áll. H a a világtör
ténelmi korszakváltást valamelyik részleges jogosultságú irányzat szemüvegén á t szemléli a 
teoretikus, nem  figyelhet fel az átmeneti időszak többszakaszosságára, a szakaszokat és a fáziso
kat specifikusan karakterizáló ellentmondásokra. A valóság középponti ellentm ondását nem  ott 
látja, ahol az valóban van, hanem ott, ahol ő látni véli. A marxizmus-leninizmus az osztály 
egységes érdekét védelmezve ez ellen a mozgalmi elidegenedés ellen száll síkra, amikor az átm e
neti korszak egész tartam a alatt kétfrontos küzdelm et vív a bal- és jobboldali elhajlással; az 
esztétikában az objektivista módra szemlélődő meg a szubjektivista m ódra lázongó művészi 
m agatartás igazolásával.

Mi emeli József A ttilát a szocialisztikus esztétikai korillúzió szintje fölé? Elmélete közép
pontjában a korszak egészét meghatározó társadalm i ellentmondások érvényességének felisme
rése áll. Ebből a centrumból méri fel az adott körülmények között teljesíthető feladatot; a 
forradalmi helyzet pillanatában az elhatárolódó, korváltó törekvést, a fasizmus elleni küzdelem 
időpontjában a szövetségi elvet hangsúlyozva. Ez a nézőpont úgy követi az idők változásait, 
hogy a változóban az állandót ragadja meg, a világtörténelemhez igazodik. A konkrét-általános 
síkján fogja össze a konkrét-történeti lehetőséget és a világtörténelmi szükségszerűséget.

Ez az állásfoglalás jellemzi a szövetségi politika értelmezését. Azzal, hogy az egységfrontban 
a  korábbi, eredménytelennek bizonyult baloldali és a behódolást eredményezett jobboldali 
irányzatokhoz képest előbb a demokratikus, m ajd a szocialista átalakulás alkalmas taktikáját 
ismerte fel, a konkrét-általános jegyében világította meg szövetség és osztályharc viszonyát. 
A szövetség kommunista vezetésének, a szövetségen belüli kommunista bírálatnak az elve: 
egyszerre él a lehetőséggel és segít közelebb a célhoz. Vállalja a demokratikus erőkkel való 
szövetséget; de nem adja fel szocialista távlatát.

A „munkamegosztásos” módon állást foglaló esztétikai irányzatok képviselőinél a kort meg
határozó konfliktusok értelmezése válik problematikussá. A lukácsi koncepció azért következtet 
a  népfrontpolitika, a békés együttélés feladatából a szocialista távlat elodázására s utópikus 
elvontságára, m ert plebejus demokratikus nézőpontjáról nem  a korszakos mérvű osztályellent- 
mondást látja alapvetőnek, hanem demokrácia és fasizmus, egészség és betegség, értelem és 
esztelenség stb. kollízióját. S azért általánosítja stratégiává az ado tt fázisokban, szakaszokban

2 K ritika 17



igényelt taktikai irányvonalat, m ert úgy véli, hogy a szövetségi politikában, a békéért vívott 
küzdelemben nem érvényesül a társadalom fejlődésének osztálytörvénye; hogy ezért nincs osz
tálykonzekvenciája az imperializmus agresszív törekvései ellen vívott békeharcnak, csupán 
általános hum anista, antifasiszta jelentése van. Ennek a polgári hum anista korillúziónak az 
alapulvétele m iatt a „valóság” értelmezéséből kihull a  társadalm i szerkezet osztályviszonyainak 
és ellentéteinek képe. A konkrét társadalmi ellentétekben mozgó valóság „objektív” valósággá 
minősül a hanyatláskori m űvészetet is, a szocialista realizm ust is a kritikai realizmus felől megíté
lő esztétikus művében. Ez az „objektív” valóságkép hitelesebb, m int az avantgardizm ust igazoló 
esztétikáé, amely a „valóság elvesztéséről” szőtt kispolgári korillúziót helyettesíti be a társadalm i 
létbe, de elvontabb, m in t az átm eneti kor sokrétű szövevényét a korszakos társadalm i ellent
mondások felől felmérő szocialista realizmus esztétikájának valóságképe. Míg József Attila 
konkrét-általános módon értelmezhette szövetség és osztályharc viszonyát, Lukács eltekint a 
szövetség osztály tartalm ától, és a holnaputánba u talja  a szocializmus távlatát. A polgári hum a
nista korillúzió jegyében érvényteleníti az átfogó ellentm ondást, és korszakossá tágítja a plebejus 
antifasizmus küzdelmét a fasizmussal.

A „nagyrealizm us” elméletére felelő avantgardista teória képviselői a konkrét sarkításával 
bontják meg a konkrét-általános dialektikus összefüggését. A békés együttélés, a viszonylag 
békés szocialista átalakulás ado tt lehetőségéből kiindulva m egtorpannak az „általános” irányába 
vágó következtetések előtt. N em  a „gyökeres reform ok” kivívásáért mozgósítanak konkrét egy
ségakciókra, m int a népi demokratikus átalakulás történelm i tapasztalatait gyümölcsöztető, 
tárgyilagosan tájékozódó és ütőképes taktikát kim unkáló teoretikusok. Nem  a „szövetségen 
belüli b írá la t” , a visszahúzó erők elleni szövetség kom m unista előrelendítése, vezetése m ódján 
értelmezik az új lehetőséget, m int József Attila. A koegzisztenciát úgy értik, hogy fel kell adni 
pozíciójukat, át kell helyezkedni a kapitalizmus ellen rom antikusan lázongó, de alapjai ren- 
díthetetlenségébe beletörődő kispolgári értelmiség álláspontjára: ez az egyetlen módja annak, 
hogy a „kafkaista ifjúság” szóba álljon a kommunistákkal. „Túllicitáló” állásfoglalás ez: az 
egzisztencialista Kafka-kultuszra baloldali Kafka-kultusszal tromfolni rá. S ezzel szándéka 
ellenére ismét a zsdánovi örökséget eleveníti fel az avantgardista esztétika. Ősöket keresve 
szocialisztikusan átszínezi a kultúra történetét.

Történetileg jogosult indítékból, a megfelelő taktika szükségességének észleléséből hajlik itt ki 
a baloldali m ódra tévedő állásfoglalás. A tévedés m agva az a hiedelem, m intha az időszerű törek
vésben nem  érvényesülne a  korszakos állandó; a szövetségi politikában az osztályharc törvénye. 
A mindenáron-szövetkezés szándéka a konkrét társadalm i ellentmondások megkerüléséhez 
vezeti el a napipolitikai jelszót szubjektivisztikusan értelmező, korillúzióját a valóságba behelyet
tesítő gondolkodót.

A dogmatizmus nem  ism erte fel a  szocialista építés átm eneti természetében rejlő belső ellent
mondásokat. Ezért a k ipattanó  konfliktusokat vagy a külső ellenség, vagy a kártevő belső ellenség 
szám lájára írta. Konfliktusmentességet sugallt ott, ahol nagyon is konkrét ellentmondások voltak; 
s az osztályharc perm anens kiéleződéséről szőtt m ítoszt ott, ahol feloldhatóak voltak az ellent
mondások. A konfliktusmentesség elmélete igazolta az eszményítő lakkozást, az osztályharc 
kiéleződésének doktrínája jelszó-illusztráláshoz, sematizmushoz vezetett. Az avantgardizm us 
igazolói nem  ismerik fel a  társadalm i valóság konkrét ellentmondásait, s ezért elfogadják azt az 
értelmezést, amelyet a polgári szociológia ad  a kor jellegzetességeiről. Alapvetőeknek minősítik 
a nem -társadalm i lényegű konfliktusokat (nemzedékek harca) és érvényteleneknek a korszakos 
társadalm i kollíziókat. Az eredm ény végső soron azonos. A konfliktus letagadása vagy aszociális 
lényegűvé kendőzése: a valóság elvesztéséhez, a korillúzió megszenteléséhez vezet.

Tárgyilagosság és személyesség

József Attila esztétikájában sajátos fény hull a művészet szubjektum-objektum viszonyára. 
Nála dialektikus összefüggésben van tárgyilagosság és személyesség, visszatükrözés és teremtés, 
felvevés és kifejezés, tartalom  és megformálás kategóriája. M i rendezi el ezt az összefüggést a 
teoretikus rendszerében? A módszertani középpont -  a konfliktus-értelmezés konkrét-általános 
jellegének megfelelően -  a társadalomhoz forduló alkotói személyesség és a valóság konfliktusait
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megragadó m ű egysége. Ebből a középpontból elég tere nyílik az alkotói szubjektivitásnak és a 
való világ ellentmondásait megragadó tárgyilagosságnak. A művészi szubjektivitás ebben az 
esztétikában intellektuális áttekintésre, a tárgyilagosság szemléleti átfogásra tör, m ert m indkettőt 
egységesen a konfliktus „konkrét-általános” értelmezése irányítja. Az alkotói személyesség intel
lektuálisan megszerkeszti adott világ és tudatos jövő összefüggését, m ert a konkrét valóságnak a 
világtörténelmi oldalát ragadja meg. Utópikus, illúziós jövendővárás és az adott fejlődés-állomá
son lehorgonyzó szemlélődés helyett a konfliktusokkal teljes átm eneti szakasznak a világtörté
nelmi mozgás távlatából való felmérése és szemléltetése jellemzi. Az „Irodalom  és szocializmus” 
alakító értelmi szemléleti elve ismeretelméleti lényegében jellemzi valóság és igazság, adott és 
jövő, változó és állandó egységét, a művészi szubjektivitás intellektuális harm óniáját. S épp 
azért, m ert az adott világnak a világtörténelm i oldalát ragadja m eg ez a személyesség, nem  
csupán antagonizmusaira, hanem  varázsaira is felfigyelhet.

Elvben más irányba vág a művészet szubjektum-objektum viszonyának értelmezése Lukács 
esztétikájában. Az osztálykonfliktusoktól elvonatkoztatott valóság képe az objektivisztikus felfogás 
uralmához vezet Az esztétikum sajátossága írójánál. A „valóság” ebben a megvilágításban az 
„anyagi világgal” azonos kategória; csakis az ehhez való viszonyt lehet egyazon tárgyhoz fűződő 
különböző formájú viszonyként jellemezni: m intha a gyakorlati-mindennapos, a tudományos 
és a művészi tevékenység azonos tárgyi ta rta lm at sajátos módon dolgozna fel. Ez a nézőpont a 
filozófiai megismerést, az anyagi világ megismerését alapul véve állapítja meg tudattartalom  
és elsajátítási mód viszonyát. Lukács alapkoncepciója az, hogy az anyagi világ értelmében vett 
objektív valósághoz fűződő egyetemes viszony variálódik a gyakorlati és a művészi elsajátítás
ban, valam int a tudományos megismerésben. A művészetnek nincs objektív tartalm i speci
fikuma; az esztétikum sajátossága a művészet fejlődése során tárgyiasult-önállósult forma
kategóriákban rejlik. Az anyagi világgal azonosított társadalmi valóság olyan általános tudat- 
tartalom , amelynek nincs alakító érvénye a művészetben; a művészi különösség a gyakorlattal 
és a tudom ánnyal közös tartalom  más form ájú kifejezése.

József A ttila esztétikájának alapgondolata ezzel szemben az, hogy a művészet azért „harm adik  
szellemiség” , önálló elsajátítási mód, m ert van tartalm i specifikuma: a társadalm i konfliktusok 
sodrába ágyazott ember világa. A művészet nem  az anyagi világot tükrözi vissza, hanem  az 
osztályszerűen rögzített alkotói pozíciókról szemlélt társadalmi em ber világát. A művészethez 
tárgyilag legközelebb álló társadalom tudom ány nem az anyagi világot, nem is a társadalm i 
ember világát dolgozza fel, hanem  az em beri társadalmat. Az anyagi világ különböző oldalait a 
természettudományok, egészét pedig a filozófiai gondolkodás sajátítja el; a megismerés módja s a 
kifejezés alakja mindegyik esetben ennek a tartalm i specifikumnak felel meg. Lukácsnál nem  nő 
rendező elvvé ez a tartalm i specifikálás; a művészi kategóriák h ierachiáját ezért építi fel objekti
visztikus szellemben.

H a a művészet objektív valóságtartalm a összemosódik az anyagi világgal, a mű m aradandó- 
ságát-érvényességét nem biztosíthatja konfliktustartalmainak „teljesen megfelelő” ábrázolása; 
a művészet így az a konkrét és indifíerens valóság mimétikus leképezése lesz, a közömbös élet- 
tartalom  művészeti ág, műfaj, műalkotásegyéniség szerinti m egm intázása. Adva van az elvontan- 
általános valóság, a társadalmi lényeg, amelynek mimétikus megjelenítése a művészet „egynem ű 
közegében” , a  művészeti ágban és m űfajban: az alkotói tevékenység esztétikai sajátossága. 
A „forma objektivitása” elmélet jegyében kialakított különösség-koncepció objektivisztikusan 
megbontja a társadalmi konfliktusok m egragadására vállalkozó alkotói szubjektivitás és a valóság 
érvényes ábrázolása közötti összefüggést.

A művészet élettartalm ainak akonkretizálásával homályban m arad  az alkotói szubjektivitás 
intellektuális viszonya a kor uralkodó konfliktusaihoz. József A ttila  épp ezt az intellektuális 
állásfoglalást világította meg a készülő versnek, s Petőfi költeményének elemzésével. Lukácsnál 
háttérbe kerül vagy fel sem merül az alkotói szubjektivitás intellektuális arculata, m ert a ta rta 
lom akonkretizálásával közömbössé vált a művész osztályszerű érdekeltség* a kort meghatározó 
kollíziók felismerésében, vállalásában, művészi végigfejlesztésében. Ezért a lukácsi esztétika 
áthelyezi a centrum ot az állásfoglalásból születő műalkotásról -  a művészeti ág és a m űfaj- 
előírta „műalkotásegyéniségre” .

Itt nyilatkozik meg legtisztábban Lukács hegeli alapállása. Hegel művészetfilozófiájához 
kanyarodik vissza -  ennek értékeit és ellentmondásait a marxizmus érveivel is megőrizve - ,
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am ikor a  tartalom akonkretizálása módján felújítja a hegeli szellem-fenomenológiai törekvést; 
am ikor az  általános valóságnak a különös megjelenésformájára és megjelenítésmódjára vél 
ism erni a  művészetben. Lukács esztétikájában Hegelé a forma objektivitása koncepció; övé a 
szubjektum -objektum  viszony objektivizáló központú értelmezése. Hegelé az alkotói személyiség 
felfokozódásának, m űvé-alakulásának eszméje. Hegelé a művészeti ágnak, műfajnak a tárgyiasult 
felfogása, amelynek értelm ében a  művészet adott fejlődésstádiumán érvényre ju tó  esztétikai 
alakítás-elvek írják elő az alkotónak, milyen módon mintázza meg tárgyát.

L ukács ezt a hegeliánus alapkoncepciót marxista módon építi tovább esztétikai pályafutása 
során; kiegészíti, korrigálja a hegeli esztétika idealista konstrukcióját; elutasítja a hegeli ismeret- 
elm életből következő hierarchikus művészetfelfogást, amelynek értelm ében a művészet a vallás
nál alacsonyabb rendű megismerési fokozat; eredeti módon gyümölcsöz te ti a m arxi humanizmus- 
és realizmus-koncepciót ennek a továbbfejlesztésnek az érdekében. De a hegeli alapállás mind 
term ékeny, mind problematikus oldalaiban m egm aradt, m ert a gondolkodó osztálypozícióinak 
ez az elm életi orientáció felelt meg. Erről a nézőpontról nem lehet m éltányolni azt az alkotói 
in tellektualitást, ami József A ttila  művészetfilozófiájának középpontjában áll, s amelynek jegyé
ben sikerrel zúzhatta össze a hanyatláskori esztétika fő érvét, az izolált É n t kivetítő művészet 
korszerűségének indokolását. Lukács az alkotó intellektusából éppúgy száműzi a helyes művészi 
tudat kategóriáját, amely m eghaladja m ind a direkt-tudatos, mind az ösztönös alkotói intellektua
litást, — ahogyan a valóság képéből kiiktatja a  nem  partikuláris beszűkítettségű, de nem  is 
általános-em beri elvontságú, konkrét társadalmi konfliktusokat. Az alkotói folyamat, a „felfokozó
dás” kezdetén  csak a részleges magánszemélyiség, végén csak a művészet egynemű közegének 
érvényt szerző műalkotásegyéniség áll. K im arad az alkotómunka értelmes „közepe” , a m ű 
m egalkotását lehetővé tevő „ ih le t” , az alkotói cselekedet, a művészi ön tu d a t értelmes szemlélés- 
és szemléltetésmódja. Az alkotás középpontjának áthelyezése a tárgyiasult m űre azzal a követ
kezm énnyel já r, hogy az ösztönös felfokozódás azonosul a művészi ön tudatta l, s az esztétikus 
innen b írá lja  a részleges magánszemélyiség illúziós közvetlen tudatát.

H egel ugyanígy állott középen egyfelől a rom antikus szubjektivizmus, a visszahúzó ném et 
rom antika , másfelől a gyökeres társadalm i bírálatot mondó kritikai realizm us között; alapállását 
a n ém et klasszicista hum anizm us jelölte ki; egyazon esztétikai elm életben tudott m aradandó, 
lángeszű igazságokat és szemlélődő nehezékű, visszahúzó koncepciót kifejteni. Őse és mestere 
H egel a  m arxista Lukácsnak, aki az avantgardista művész részleges egyediségét mélyen, m ara
dandó érvénnyel bírálva egyszersmind értetlenül halad  el a helyes művészi tudatosságot érvé
nyesítő, szocialista intellektuális realizmus korszakos jelentősége m ellett; s akinek az állásfogla
lását a  klasszicista hum anizm us örökét kiteljesítő plebejus hum anizm us szabja meg. A lukácsi 
esztétikában így él tovább m arxista indokolással a hegeli objektivista művészetfilozófia mindkét, 
haladó és retrográd oldala; ez avatja  ellentmondásossá az életmű egészét.

Hom lokegyenest ellentétes m ódon já r  el az avantgardista esztétika. Az az elmélet, amely 
K afka magánszemélyiségéből, közvetlen környezetéhez fűződő viszonyából, kispolgári idegenség- 
érzetéből, fonák alkotói tudatából az t a következtetést szűrte le, hogy az elidegenedés bemutatása 
egyszersm ind ennek hiteles kritikáját is jelenti, hogy tehát a fonák tuda tú  alkotó önkifejezése is 
realizm us: partikularizál és fetisizál egyszerre. Az alkotói személyességet a részleges m agán
személyiség nívójára fokozta le; a társadalom  egészének életérzésévé tágítja-kendőzi a kispolgár 
idegenség-érzetét: s végül ö n tu d a ttá  fetisizálja az elidegenülés állapotában alkotó fonák közvet
len tu d a tá t . Ezzel szubjektivisztikusan megbontja a művészet szubjektum -objektum  viszonyát. 
A „ p a r tta la n  realizmus” elm életében áthelyeződik a középpont a m űre irányuló alkotói állás- 
foglalásról az alkotó magánszemélyiségének közvetlenül-tudatos kivetítésére. Ezzel hamis szélső
ségekre h u ll szét az alkotói folyam at egysége. Egyfelől a partikuláris Énre, az elidegenült alkotó
ra, másfelől illúziós tudata közvetlen kivetülésére, az egyedül korszerű formálásmódra. M íg 
Lukács elméletében ösztönössé homályosul az alkotó intellektusa, addig G araudynál a direkt 
tu d a t kebelezi be a prű vészi ön tudato t.

H a  a  művészet lényege a társadalom  alapvető osztálykonfliktusait m egragadni nem képes, 
izolált, elidegenült alkotó m agánéletének és miliőjének kivetítése, akkor a  művészet nem való
ságábrázolás, hanem m agatartásm ód. E. Fischer esztétikai koncepciójának ez a magva: a művé
szet a  m ágiátó l a szocialista realizm usig bezárólag m agatartás kifejezése. G araudy elméletének 
is az a konzekvenciája, hogy a  kispolgári lázongva-beletörődést m agától értetődő őszinteséggel
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kifejező Kafka művészete azért realista, m ert az alkotói m agatartást híven vetíti ki. Lukács 
konfliktus-értelmezésének lényege a társadalm i valóság osztályellentmondásaitól való elvonat- 
kozás; ez az objektivista alapállás élteti a hegeli tradíciót tovább művében. Garaudy konfliktus
értelmezésének lényege a kispolgár romantikus kapitalizmus-ellenzésének korszakos ellentétté 
tágítása. A konkrét társadalm i ellentmondások egyszerre partikularizáló és fetisizáló értelmezése 
visszaveti az esztétikai gondolatot a szubjektivista véleménymondás szintjére. A rom antikus 
bírálat arcképfestő módszere újul itt fel: a m agánem berként felfogott alkotót közvetlen környe
zetéhez viszonyítani, az alkotói szándék, a m agatartás kifejezésének nyomonkísérésével.

József Attila, aki esztétikai irodalm unkban a legmagasabb szinten fejtette ki a ,,pars pro 
toto” , a „részben az egész” elvét, könnyedén túlléphetett az „izmusok nyüzsgését”  igazoló 
felfogáson. Ö nála az alkotói személyesség társadalm i tartalm assága és ennek érvényt szerző 
művészi öntudata lehetővé teszi a kiválasztást, a rögzítést, a „teljes valóságnyivá” fokozást, 
a tulajdonképpeni művészi cselekedetet. A K afka felől állást foglaló esztétika viszont épp azért 
veti el a filozófiai követelésnek bélyegzett teljesség igényét, m ert a kispolgári korillúziót m agától 
értetődő közvetlenséggel kivetítő alkotó nézőpontjából ez az intellektuális áttekintés, a látszat 
mögé hatolás lehetősége hiányzott. A kritikai orientáció kényszeríti rá  erre az elméleti leegy
szerűsítésre az avantgardizm ust realizmussá előléptető gondolkodót.

Azzal azonban, hogy a korillúziót közvetlenül-tudatosan kivetítő művészetet realizm ussá 
nyilvánítja, a „partta lan  realizmus” elmélete ugyanoda érkezik vissza, ahonnan az avantgarde 
elindult: a baloldali szándék és a művészet azonosításához. József A ttila, aki a moszkvai p ro letár
írók plattformtervezetében nem győzött álmélkodni a „dialektikus materialista m ódszer” je l
szava fölött, s aki Kassák verseinek ragyogó elemzése közben fedi fel, mi a valódi funkciója a 
direkt-tudatosságnak: pom pásan tudta, hogy a hol lázongó, hol beletörődő kispolgári m aga
tartás avantgardista kifejezése: zsákutca. Kassák verseiről írva kim utatja, hogy ez a közvetlen 
tudatosság szorosan összefügg az alkotói személyiség kiüresedésével. Az alkotó partikularizáló- 
dása és közvetlenül fogalmi önkivetülése hamis szélsőségekhez vezet: szoliptikus szubjektivitáshoz 
és elvont irracionalitáshoz. Az értelmes szemlélésmód összefoglaló középpontjától a közvetlen 
tudatosság felé eltávolodó alkotói m agatartás kifejezésében József Attila az önm agát felbom
lasztó művészet aktusát érte tetten. A dezintegrált, kiüresedett Én elvonatkozó kivetítésével, 
irracionális tudatának rejtjeles, talányos kifejezésével: elvben idegen magatartás József A ttila 
álláspontjától, az elidegenítő látszat mögé pillantó, teljes emberséget vállaló, értelmesen szem
lélő művészet bölcseletétől.

József Attila esztétikája -  az ösztönösséget és szemlélődést meg a direkt tudatosságot és 
önkifejezést hirdető szocialisztikus elméletekkel szemben -  a művészi öntudat filozófiája. 
A művészi személyiség ebben az esztétikában tartalm as; az em beri világ konfliktusaiban a 
társadalmi ellentétekre ismer rá; ehhez segíti hozzá az igazság teljes kimondásában érdekelt 
elkötelezett állásfoglalása; ennek szerez érvényt a művészeti ág, a műfaj, a kompozíció, a kép
alkotás törvényeivel élve. Nem mimétikus-ösztönös leképezés és nem  direkt-tudatos önkivetítés, 
hanem teremtő, gyűjtő visszatükrözés, alakító értelmi szemlélet: ez az ő esztétikai szintézise.

A művészi öntudat problém ája egyszerre tartalm i és formai kérdés. Olyan osztály nevében 
lép fel a művészet dobogójára ez a költő-teoretikus, amelynek egyszerre érdeke a valóság tudo
másulvétele és megváltoztatása, a konfliktusok vállalása és a tudatos jövőbe látás. Ezt az 
öntudatos művészetet fokozza le az ösztönös-szemlélődő realizmus szintjére a „nagyrealizm us” 
elmélete; és ezt egyszerűsíti le a „schillerkedés” szellemében az alkotó illúziós közvetlen tudatos- 
ságú önkifejezésévé az avantgarde esztétikai igazolása. Ösztönösség és direkt tudatosság szélső
ségeire bomlott itt fel az a szintézis, am it M arx az ember érzéki-értelmi teljességének program já
val, Engels a tudatosság és a realizmus egységének követelésével, Lenin a pártosság és a vissza
tükrözés elméletének kimunkálásával elért.

József Attila esztétikája legjava eredményeivel a marxizmus-leninizmus klasszikusainak 
művészetbölcseletéhez illeszkedik. A művészi öntudat elvének sokoldalú kibontásával az ő 
esztétikája kiemelkedik az avantgardista és a kritikai realista művészet igazolóinak egyoldalú
ságából, s úgy, hogy jogosult m ozzanataikat m agasabb szinten megszüntetve-megőrzi. Esztéti
kája az elméletben szerez érvényt a nagy gondolati líra költőiségének; kifejti korunk reprezenta
tív szocialista intellektuális realizmusának elveit; bizonyítja a forradalmi m ódra korszerű 
művészet igazát.
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H E R M A N N  IS T V Á N

A  modern elidegenedés és a kultúra

N em  az elidegenedésről a Valóság című folyóirat hasábjain lezajlott vitát akarjuk folytatni 
vagy m egújítani. Mégis, ha  vékony szálon is, a következő fejtegetések kapcsolódnak ehhez a 
vitához, mégpedig úgy, hogy a modern im perialista korszak elidegenedési jelenségeinek egyik 
legfontosabbikát fogják vizsgálni. M arx idejében az elidegenedett tőkés és munkás a gazdag
ságban és a szegénységben elidegenedett em ber problém ái más képet nyújtottak, m int korunk
ban. A tőkések ugyanis jó l érezték magukat az elidegenedettségben, a munkások viszont föl- 
háborodással reagáltak erre a helyzetre. M arx  elemzéseiben ebből a tényből indul ki. Jó l 
m u ta tja  ezt M arx egyik Feuerbachról szóló megjegyzése. „Példaképpen a fennálló elismeré
sére és egyben félreismerésére, amiben F euerbach még mindig osztozik ellenfeleinkkel, 
em lékeztetünk a Philosophie der Zunkfunt am a helyére, ahol kifejti, hogy egy dolog vagy 
egy em ber léte egyúttal lénye is, hogy egy állati vagy emberi egyén m eghatározott létezési 
viszonyai életmódja és tevékenysége az, am iben lénye magát kielégültnek érzi. M inden 
kivételt it t  kifejezetten úgy fog fel, mint szerencsétlen véletlent, abnorm itást, amelyen nem  
lehet változtatni. H a tehá t a proletárok milliói korántsem  érzik m agukat életviszonyaikban 
kielégülteknek . . .” (M arx-Engels művei, Bp. 1960. III . 45.)

M arx  tehát úgy látta , hogy a tőkés jól érzi m agát elidegenedettségében. A polgári filozófia 
(Feuerbach-é) az adott helyzetet kielégítő állapotnak tartotta. H a pedig valaki elégedetlen, 
akkor az t a polgári filozófia csak kivételnek tekinti. Ez a kivételesség azonban az adott p illanat
ban  egy rendkívül széles, sőt egyre szélesedő osztály, a proletariátus sajátsága. A proletariátus 
ugyanis elégedetlen elidegenített helyzetével.

K érdés, hogy miben különbözik a XX. századi helyzet a X IX . századi helyzettől? Vajon 
az elégedettség és az elégedetlenség az elidegenedésen belül ugyanúgy oszlik-e meg, m int a 
X IX . században? És vajon az elidegenedés a gazdagság és a szegénység (illetve nyomor) 
közvetlenül is látható ellentéteinek form ájában jelenik-e meg a legfejlettebb kapitalista álla
m okban? (A következőkben csak a legfejlettebb kapitalista államok problém áit taglaljuk, 
annak  tudatában , hogy e fejlődés mögött az e lm aradott országok rendkívüli nyom ora áll.)

Lássuk előbb a tőkésosztály megelégedettségének problém áját a X IX . században.
Az elégedetlenség a polgári osztályon belül ebben az időszakban valóban kivételes. Ez a 

kivételes érzés, mely a polgárság bizonyos egyedein m ár a X IX . század elején elhatalmasodik, 
a világfáj dalom érzése. Ekkor még tényleg határeset és m int határeset, részben haladó tartalm ú 
is ez az érzés. Gorkij a  személyiség széthullásáról írva okosan jegyzi meg a következőket:

„B yron beszédeiben benne csengett a régi arisztokratikus kultúra tiltakozása, az erőteljes 
személyiség heves tiltakozása a polgári jellegtelenség ellen, a győztes ellen, az arany középút 
szürke em bere ellen, aki véres mohó mancsával semmissé tette 93-at, és szerette volna vissza
állítani 89-et, de akarata ellenére is 48-at segítette a világra. Byron világfájdalm a m ár a század 
20-as éveiben olyan lelkiállapottá válik a polgároknál, amelyet Petrarca acediának -  savanyú
ságnak -  nevezett és am elyet Vogt így határozott meg: szellemi tunyaság. A mi tehetséges és 
okos Sahovunk (a nyugati irodalommal foglalkozó orosz irodalomtörténész a m últ század 
70-cs éveiben -  H. I.) ta lán  kissé leegyszerűsítve -  ezt mondja erről az időszakról: »A húszas 
évek pesszimizmusa d ivattá  lett: m inden ostoba szomorkodott, hogy m agára vonja a társadalom  
figyelm ét.« Én úgy vélem, hogy az »ostobáknak« nagyon is komoly okuk volt a szomorkodásra, 
m ert m indenképpen érezniük kellett, hogy az új életkörülmények korlátozzák szellemi erőik 
fejlődését, az egyre jo b b an  elterjeszkedő kufárkodás szűk medrébe terelik erőiket, s valóban 
elkábítják, elbutítják, elaljasítják őket.” (L. Gorkij: Valóság és irodalom, Budapest 1964, 34-35.)

Az alkalm ilag fellépő világfájdalom, m int életérzés, Byrontól kezdve egészen e fájdalom 
rendkívül áttételes megjelenéséig és új tartalm akkal telítődéséig, mely a verlainei költészetben 
nyert megfelelő formát, valóban ezt az elkeseredést fejezte ki. A polgári világ szürkeségével, 
személyiség ellenességével szemben tiltakozást je len tett. Ez a világfájdalom azonban ebben az 
időszakban a polgári osztályon belül egészen kivételes dolog volt. Kivételességének leglényegesebb
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jellegzetessége az, hogy elszigetelt módon a polgári osztállyal szemben tiltakozott a polgárság 
legellenszenvesebb életvitele, illetve életvitelének legellenszenvesebb következményei ellen. 
A polgárság tehát jó  közérzettel élt a X IX . században, és a rossz közérzet legfeljebb néhány 
lázongót, néhány extrém értelmiségit jellem zett.

A modern helyzet azonban tökéletesen m egváltoztatta m ind az elidegenedés, m ind pedig a 
rossz közérzet értelmét, társadalm i szerepét. A modern kapitalizm usban létrejön ugyanis a cél
szerű tevékenység elvesztése, a polgárság szembefordulása saját eszményeivel és szembefordulása 
az emberiség alapvető fejlődésvonalával is. Ennek következtében teljességgel megváltozik az 
általános közérzet. Az, am i a X IX . században csupán kivételes volt, a világfájdalom, a lehan- 
goltság, a kétségbeesés, most m ár általánossá válik. Megszűnik az a helyzet, hogy a polgárság 
jó l érzi m agát a maga körülményei és keretei között. Ellenkezőleg, egyre nagyobb viszolygással 
és émelygéssel fordul szembe a saját helyzetével. Jean  Paul Sartre egyik regénye egyenesen 
központilag veti fel az émelygés kérdését, az émelygés számára m ár alapvető életérzés, melytől 
menekülni teljességgel lehetetlen. Ennek az alapvető életérzésnek a tartalm a azonban nagy
mértékben túlm utat a m últ század világfájdalmas hangulatain. A világfájdalom még tiltakozás 
volt, még egészen konkrét alapokon nyugodott. Az émelygés és különösen az aggódás m ár 
egészen új tartalm akat jelent. Az aggódás ugyanis a szomorúság érzését párosítja egy rendkívül 
elvont és egészen megfoghatatlan, rejtélyesen misztifikált veszélyérzettel. Míg a világfájdalom 
a  valóság fájdalmas alakulásán érzett fájdalom  volt, addig az aggódás m ár konkrét tartalom  
nélküli elvont életérzés. Jellemző természetesen, hogy az aggódás problém ája m ár sokkal előbb 
fölmerült K ierkegaardnál, azonban ekkor nemcsak kivételes, hanem  egyedi jelenség m aradt. 
A X X . században viszont az aggódásnak m ár központi szerepe van: életérzésben és filozófiában 
egyaránt centrálissá válik az aggódás fogalma.

Felmerül ez m ár például Büchnernél is, de egészen más jelleggel, m int később a X X . század
ban. Paul Hühnerfeld például a következőket m utatja ki: „A  rom antikát követők természet- 
tudományos megalapozású éveinek áju latában  a régi emberkép elfelejtődött, elfojtódott és 
megvetendővé lett. A zonban sohasem tű n t el egészen a ném et tudatból, és az első pillantásra 
antirom antikus íróknál és gondolkodóknál m erült fel ismét. Bám ulatosan kontrasztgazdag ez a 
romantikus visszanyúlás a fiatalon a halállal eljegyzett Georg Büchnernél. Vagy nem  úgy 
tűnik-e az ő Lenz című novellája, m int a heideggeri aggódás prelúdium a? Megjegyzendő, 
hogy szó szerinti átfedések sem hiányoznak. »A következő reggelen -  így beszél Lenzről a m ű 
végén -  szomorú esős időben ért be Strassburgba. Egészen eszesnek látszott, elbeszélgetett az 
emberekkel. M indent megtett, am it mások tettek. De borzasztó ű r  volt benne, többé semmiféle 
aggódást nem  é rz e tt. . . léte, szükséges teher volt szám ára.«” (L. P au l Hühnerfeld: In  Sachen 
Heidegger, M ünchen 1961, 80.) H ühnerfeld csak éppen azt nem  veszi észre, hogy Büchner 
Lenzénél nem a modern aggódásról van szó, hogy érzésvilága sokkal közelebb áll Goethe 
W ertherének érzésvilágához, m int Heideggeréhez. Lenz kiábrándulása teljességgel konkrét 
körülményeinek köszönhető, míg Heideggeré misztifikált, általános életérzés. M ás helyütt 
m aga Hühnerfeld is érzi ezt, mikor a következőket mondja: „A  ném et szellemnek (ezt a szerző 
az irracionalizmussal m inden további nélkül azonosítja, s méghozzá értéket lát benne — H. I.) 
ezzel a halálvágyával összefügg egy különösen németesen színezett nihilizmus. Nem  a végesség 
szakadékáról van szó, melyet Pascal m inden racionális lehetőség átgondolása u tán  lelt meg. 
Ez nem is az üres vagy az eljátszottságában ésszerűen ható sartrei semmi. Ez a  metafizika 
semmije, egy semmis ősalap sötét üressége, amelyből az em ber kinő. M ár Luther is (itt a 
szerző megint formális összefüggéseket konstruál — H. I.) u talt az embernek erre a kellemetlen 
származására. A rom antika ebből a vonatkozásából él, és a ném et szellemtörténetben ez sohase 
megy veszendőbe. A halál és a semmi a ném et érzés és gondolkodás semmiféle értelemmel 
tovább nem vitatható pólusai. Heidegger kiindulása, hogy ezeket gondolatilag meghódítsa, 
egészen ném et.” (Uo. 81-82.)

Teljesen függetlenül attól, hogy H ühnerfeld az aggódást m int ném et életérzést sajátítja ki, 
jellegzetes az, ahogyan az aggódásról m in t metafizikai m egalapozottságú életérzésről beszél. 
Ez a módszer, mely egyes életérzéseknek konkrét feltételeit nem  vizsgálja, és helyette a legel- 
vontabb feltételek alapján  magyarázza az életérzést, jellegzetesen elidegenedett, az elidegene
dést kifejező módszer. Ugyanis m ódszertanilag itt az történik, hogy a konkrét életérzés, a 
történelmi életérzés történetietlenné és elvonttá misztifikálódik. A problém ák konkrét vizsgálata
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csak akkor lehetséges, ha  a célkitűzés, a m unkafolyam at vagy tevékenységi folyamat és az 
eredm ény egysége nem  tagolódik szét. H a itt az egység megszűnik, legott vége van m indenfajta 
konkrétságnak. Az eredm ény m int eredmény objektíve dolgokban fejeződik ki, melyek fetisizál- 
ta n  állnak az emberrel szemben. Ugyanez az eredm ény szubjektíve a valóságtól való elszakadás 
következtében létrejött aggódás. Ennek az eredm énynek oka a konkrét folyamat megszakított- 
sága, a horizontális munkamegosztás legmagasabb fokra emelkedése. O tt azonban, ahol ez az 
összefüggés megszakad, m inden egyes m ozzanat önálló misztikus szférává fetisizálódik. Ez az 
oka annak, hogy -  am int Lukács Az ész trónfosztásában kifejti -  a m odern kapitalizmusban 
m ár lehetetlen a kapitalizm us közvetlen védelme. Ekkor válik uralkodóvá Lukács szerint a 
kapitalista  rend közvetett védelmezése. Vagyis uralkodóvá válik az a tendencia, mely szerint 
a rossz jelenségeknek, és így a rossz közérzetnek is nem  konkrét a lap ját kell keresni, hanem  
absztrak t történelemfeletti alap ját kell meglelni.

Az elidegenedés új form ája szempontjából, a kettős elidegenedés szempontjából szám unkra 
az a  lényeges, hogy lássuk: a tőkés a m odem  időben m ár nem érzi jó l m agát elidegenedett- 
ségében, m int ez a X IX . században általában történt. Gazdaságilag a munkafolyamat szem
pontjából itt a lényeges különbség a következő. A cél, végrehajtás és eredmény belső össze
függésében m ár a X IX . század elején is megvan a törés. A célkitűzés és az eredmény a m aga 
nem  tárgyi, hanem dologi form ájában, tehát értékesíthetőségében a tőkés kezén van, a munkások 
kezében viszont a célmegvalósítás folyamata m arad. A modern kapitalizm usban a helyzet m ár 
m ásképpen alakul. A célkitűzés lényegében egy menedzserszervezet feladata, mely bizonyos 
közgazdasági számítások és értékelések alapján kitűzi a célt. A m unkafolyam at lebonyolítása 
továbbra  is a munkás feladata m arad, végül újabb menedzserszervezet kapja kézhez a m unka
folyam at eredményeit, és a tőkés legfeljebb a profit előre kiszámított -  mások által kiszámított -  
személyes fogyasztásra elkölthető részét kapja meg. Közben előfordul, hogy a tőkés a m unka
folyam at egy részében m aga is részt vesz. Vagy m int mérnök m agában  a termelésben vagy 
m int közgazdász az értékesítésben, illetve a tervezésben, de csupán az egyik horizontális rész
folyam at részese, és nem  lá tja  á t a termelés egész m enetét. Ennek eredményeképpen a polgár, 
aki előbb még nem alacsonyuk le úgy, m int a m unkás a termelés egyik alkatrészévé, kerekévé 
és csavarjává, most m aga is eddig alacsonyodik. Ugyanazok a törvények, melyek a m últban 
csak a  m unkást kárhoztatták  gépies szerepre, most a tőkést is teljesen mechanikus szerepre 
kényszerítik. A tőkés elidegenedése ilyen módon válik kettős jellegűvé, egyrészt elidegenedik m int 
hatalm as áru  és pénztöm eg birtokosa, melynek szükségszerű kényszertörvényei következtében 
cselekszik, másrészt elidegenedik azáltal, hogy saját vagyonának m echanizm usát sem képes 
á tlá tn i, és így rabja ennek a mechanizmusnak, anélkül, hogy személyileg felismerné a m echa
nizm us természetének egészét.

Az aggódás érzése tehát abból keletkezik, hogy a tőkés és mindazok, akik a tőkés társadalom 
ban  élnek, személyileg egyáltalán nem  láthatják á t helyzetüket, legfeljebb annak egyes részleteit, 
íg y  állandóan szinte m egvakítva élnek saját helyzetükben, és az aggódás, a  félelem természetes 
életérzésükké válik elvakítottságuk következtében. Ugyanez a kettős elidegenedés azonban a 
tőkés m inden alkalm azottjára, m inden segítőtársára, tehát a tőkés társadalom  egészére is 
vonatkozik. A menedzserek éppen úgy kettős elidegenedésben élnek, m int a tőkések; éppen 
úgy nem  látják át az összfolyamatokat, m int a kapitalisták. Ebből következik tehát, hogy 
B urnham  felfogása a m enedzserek forradalm áról teljességgel abszurd, hiszen a forradalom 
kiindulópontja nem lehet egy, az uralkodó osztállyal azonos jellegű elidegenedés. Ez az elidege
nedés lehetetlenné teszi bárm ely forradalom kitörését, hiszen lényege a  valósággal való em beri 
kapcsolat, tehát a valóság m egváltoztatására irányuló tendenciák hiánya.

K érdés az, hogy mi ennek a kettős elidegenedésnek a munkásosztályra gyakorolt hatása? 
Az im perializm us korában a munkásosztály is kettős elidegenedésben él. Ez a  kettős elidegenedés 
azonban  tartalm ában és funkciójában egyaránt alapvetően különbözik a polgári rétegek kettős 
elidegenedésétől. A polgári rétegek elidegenedése abból következik, hogy a polgári társadalom 
uralkodó osztálya sem képes im m ár valamilyen egységbe fogni az em beri munkafolyamat 
igazi belső tendenciáit. M inden  régebbi uralkodó osztály legalább a rra  volt képes, hogy a cél 
és eredm ény közötti egységet megteremtse. Klasszikus korszakában a tőkés számára is egységes 
volt a  P-Pp folyamat. A m odern korban ennek az egységnek már, m int láttuk, nyoma sincs. 
A dolgozók viszont m inden időszakban csak m agában a m unkafolyam atban vettek részt,
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a célkitűzés és az eredmény elidegenedett tőlük. E téren tehát a munkásosztály a klasszikus 
kapitalizm usban is utóda volt m inden elnyom ott dolgozó osztálynak. (Természetesen a m unka 
eltárgyiasodásának bizonyos százalékát m indig a dolgozók „élvezték” , most azonban  nem 
ezekkel a körülményekkel foglalkozunk.) A m odern im perializm usban sem szűnt meg ez a 
helyzet. A m ai monopoltőkés kapitalizmus a m unka nagyarányú megosztottságát hozta létre, 
de természetesen a horizontális megosztottság tekintetében a tervek gyakorlati végrehajtása 
továbbra is a munkásosztály feladata m aradt. Igaz, e végrehajtás maga is egyre osztottabb 
lesz, de a m unkás számára -  bárm ilyen részmunkán dolgozzék is -  világos, hogy ő a tervek 
gyakorlati végrehajtója, az eredmények, a munkatermékek, az áruk létrehozója, alkotója.

A munkásosztály kettős elidegenedésének forrását tehát nem  abban  kell keresnünk, hogy a 
klasszikus kapitalizmushoz képest a m unka teleológiáján belül szűkebbé vált volna a  munkás 
mozgási felülete. Egészen más kérdést kell megvizsgálnunk: a m unkás élethelyzetének kérdését.

A modern kapitalizmusban nagym értékben megváltoztak a munkásosztály életkörülményei. 
Azáltal ugyanis, hogy a fejlettebb kapitalista országokban egyre inkább a szakképzett m unka 
került előtérbe, továbbá azáltal, hogy egyre kevésbé lehetett új m unkaerőket bekapcsolni az 
ipari termelésbe (a faluról történő nagy munkás-felvándorlás ütem e csökken), továbbá a kapi
talizmus egyéb változásai nagym értékben felemelték a m unkaerő értékét. I tt elsősorban azt a 
tényezőt kell kiemelni, hogy a kapitalizm us, mely régebben elsősorban a produkció meg
szervezését tekintette feladatának, a m odern feltételek között részben éppen a válságok tanul
ságai eredményeképpen nagyon erősen megszervezi a fogyasztást is. A produkciós kapitalizm us 
konzumkapitalizmussá változott. Ahhoz azonban, hogy ez a konzumkapitalizmus funkcionálni 
tudjon, szükségszerű a m unkaerő értékének emelése. A gazdasági viszonyok egy országon belül 
tehát attól függnek, hogy az itt uralkodó technológia révén m ennyi közszükségleti cikket lehet 
előállítani, m ennyi a produktívan foglalkoztatott munkaerő, és m ennyit lehet ezekből a javakból 
értékesíteni, eladni. Az utóbbihoz azonban feltétlenül két dolog szükséges: egy megfelelő élet
nívó és egy megfelelő igénynívó. Nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy Roosevelt annak 
idején úgy oldotta meg a dolgot, hogy meglehetősen nagy munkanélküli segélyeket ado tt, 
és így a munkanélküli segély révén sikerült valamennyire helyreállítani a válságban nagym érték
ben lesüllyedt konzumnívót. A m odern kapitalizmusban m indm áig uralkodik a  new deal 
alkalmával kidolgozott számos alapelv, melynek célja a fogyasztás nívóját állandóan emelni. 
A fogyasztás nívóemelése rendkívül lényeges, és a kapitalizmus egyes teoretikusai azt hiszik, 
hogy 1980-ra ezen az úton teljességgel sikerül majd például Am erikában a szegénységet eltün
tetni. (Vö. Schumpeter: Kapitalizmus, Socializmus und Demokratie, Bern, 1946.)

Az, hogy a kapitalizmus saját konzumrendszere következtében rákényszerül a m unkanélküli 
segélyek -  mégpedig a viszonylag magas munkanélküli segélyek -  fizetésére, részben abból is 
következik, hogy a technikai fejlődéssel állandóan rákényszerül a termelés átcsoportosítására. 
Vagyis napjainkig fennáll az a M arx álta l jellem zett szükségszerűség a kapitalizm uson belül, 
mely szerint szükség van, mégpedig egyre fokozódóbb m értékben szükség van ipari tartalék
hadseregre. Ez az ipari tartalékhadsereg azonban nem rekrutálódhat többé abból, hogy az 
ipari fejlődés folyamatosan szabaddá tesz bizonyos rétegeket -  főként a faluból -  az ipari m unka
szám ára. U gyanakkor azonban a termelés átcsoportosításához szükség van az ipari tartalék
hadseregre. Ennek az ellentmondásnak következménye, hogy a kapitalizmus ú jabb  ellent
mondásokba bonyolódik. Szüksége van a munkanélküliségre, de szüksége van a rra  is, hogy a 
munkanélkülivé vált emberek fogyasztókként léphessenek fel. M egterem ti tehát a m unkanélküli 
segélyek rendszerét, melyben ez az ellentm ondás fejeződik ki. A munkás szám ára a munka 
nélküli segély természetesen sokkal jo b b  helyzet, m int a segély nélküli munkanélküliség. Ebben 
a tekintetben tehát az előrelépés tagadhatatlan . Ugyanakkor azonban a m unkanélküli segély 
nagym értékben fokozza az elidegenedést.

M iben áll a  modern munkanélküliség elidegenedést fokozó hatása? M indenekelőtt abban, 
hogy most m ár gazdaságilag és részben ténylegesen, részben látszólag a munkanélküliség 
hum anitáriusabb módon oldódik meg, m in t régebben. Ám annak  ellenére, hogy ez a megoldás 
sokkal hum ánusabbnak tűnik, valójában éppen a munkafolyamat szempontjából sokkal inkább 
elidegenedett, m int bármely más munkanélküliség. A régebbi munkanélküliség egyszerűen a 
nyom ort jelentette. A jelenlegi nem je len t nyomort. Viszont mivel ennek oka a termelés átcso
portosítása, bizonyos iparágak és bizonyos szakmák állandó megszűnése és felváltódása új,
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iparágakka l és szakmákkal, a m unkás munkafolyamata szempontjából a helyzet kedvezőtlenebb. 
A kapitalizm usban ugyanis egy-egy szakképzett m unkás -  különböző körülmények, például 
a  tan u lá s  hihetetlen drágasága m iatt -  kizárólag a m aga részszakmáját tanulja meg, abban 
fejleszti m agát, hogy több keresethez juthasson. Szám ára az illető szakma tönkremenetele 
és sa já t kényszerű átállása egy másik szakmára addigi életcéljainak, tanulásának csaknem 
teljes lerom bolását hozza m agával. Az aggódás érzése tehát nem egyszerűen a nyomortól való 
félelem következménye. Az aggódás érzete szinte átfogja az egész életet, állandóan kérdésessé 
válik, hogy ismeretei, szaktudása stb. hasznosak lesznek-e a jövőben, vagy sem. Ezzel, úgy 
hisszük, megragadtuk a m unkásosztály kettős elidegenedésének egyik alapvető tényezőjét.

A m ásik , számunkra rendkívül fontosnak tűnő tényező az előbbivel teljes mértékben összefügg. 
A m unkásosztály helyzetének elidegenedettsége vagyis az, hogy m unkájában nem érezheti 
m agát embernek, és m unkáján  kivül, tehát csak állati tevékenységeiben érezheti m agát annak, 
egyá lta lán  nem változott. M ag a  a  munkatevékenység, m int az előbbiekből láttuk, a X IX . 
századhoz képest még inkább  elidegenedett tevékenység. S ezen az elidegenedésen m it sem 
vá lto z ta t az, hogy a m unkán  kívüli tevékenység az evés-ivás, pihenés stb., sokkal nagyobb 
luxus közepette történik, m in t előbb. A konzum rendszer teljes m értékben megköveteli azt, 
hogy a  munkás munkáján kívül a luxus egy részét élvezze. A luxus élvezete következtében az 
elidegenedésnek új formája születik  meg, a kettős elidegenedés, vagyis az elidegenedés a luxusban. 
A lu xusban  történő elidegenedés sajátsága az, hogy sokkal inkább eltakarja magának a m unka- 
fo lyam atnak  elidegenedett jellegét, m int a régebbi nyom orban történő elidegenedés. A luxusban 
való elidegenedés létrehoz egy fiktív célt, nevezetesen a  luxus növelésének és állandóan korszerű 
növelésének célját. M indezt kitűnően kifejezi -  m in t látni fogjuk — a divat, mely állandóan 
feldobja az új és új fiktív célokat. Ennek következtében a munkás minél nagyobb elvakultsággal, 
feltétel nélkül és szorgalom m al veti bele m agát m unkájába, annál inkább gazdagszik és követ
heti a d ivato t. A luxus és a  d iv a t követése tehát olyan fiktív célok, melyeknek a kapitalizmuson 
belül semmiféle kapcsolatuk a  dolgozó m unkájával nincsen, semmiféle konkrét összefüggésük 
m agával a  munkateljesítménnyel nem lehet, ezzel szemben mégis célként funkcionálnak, 
íg y  lé tre jön  a fiktív célok egész rendszere. A kapitalista fogyasztás érdeke az, hogy ezeket a fiktív 
célokat egyre szaporítsa. A dolgozó pedig rohan a fiktív célok megvalósítása után  és ezeknek 
m egvalósulását csak a tökéletesen elidegenedett m unkafolyam atban érheti el. Az előbb em lített 
aggódás ezáltal még jobban  erősödik, hiszen állandóan kérdésessé válik, hogy a kapitalizmusban 
rendkívüli tömegben piacra dob o tt új divat- és luxuscikkek színvonalával mennyire tud lépést 
ta rtan i. Az aggódás oka teh á t i t t  nem  az abszolút elnyomorodástól való félelem, mely legfeljebb 
időszaki jelenségként lép fel, h an em  az állandó és egyre nyomasztóbbá váló relatív elnyomoro
dástól való  félelem. M iközben a  tőkés termelés egyre kitűnőbb és az életet egyre inkább meg
könnyítő  luxuscikkek egész sorozatát dobja a p iacra, ezekből aránylag  (éppen a szédületes 
iram ú  fejlődés miatt) egyre kevesebbet tud megvásárolni a munkás.

E nnek  a  luxusban történő elidegenedésnek kitűnő képét nyújtja F ranz Kafka a Kastély 
cím ű regényében. Kafka m ég az t is helyesen ábrázolja itt, hogy mi ennek az elidegenedésnek 
sajátos lélektani hatása:

„A  közveüen érintkezés a  hatóságokkal nem volt különösebben nehéz, m ert a hatóságok 
akárm ilyen  jól szervezték m eg őket, mindig csak távoli, láthatatlan  dolgokat védtek, távoli, 
lá th a ta tla n  urak nevében, m íg viszont. K. valami közvetlenül, elevenen közeli dologért harcolt, 
önm agáért, azonfölül, legalábbis a  kezdet kezdetén, saját akaratából, m ert hiszen ő volt a 
tám ad ó : és nemcsak ő harco lt m agáért, hanem kétségkívül egyéb erők is harcoltak érte, erők, 
m elyeket nem  ismert, de a hatóságok intézkedései a lap ján  joggal hihetett bennük. Ám a ható
ságok azzal, hogy K. irán t egyes jelentéktelen dolgokban -  m ert jelentősebbekről mindeddig 
nem  ese tt szó -  eleve messzemenő előzékenységet tanúsítottak, megfosztották őt a kis, könnyű 
győzelm ek lehetőségétől, a vele já ró  elégtételtől s a belőle származó jól m egalapozott biztonságtól, 
további, nagy  küzdelmekhez. Ehelyett hagyták, hogy K ., igaz csak a falun belül, ahol akar, 
m in d en ü tt átcsússzék, s ezzel elkapatták és gyöngítették, egyáltalán kikapcsoltak itt m inden 
küzdelm et, s ezáltal szám űzték a  hivatalon kívüli, teljesen áttekintethetetlen, zavaros és idegen
szerű életbe. Ilyesformán h a  nincs állandóan résen, m egeshetett volna, hogy egy szép napon a 
hatóságok minden szívélyessége és a túlontúl könnyű hivatali kötelezettségek hiánytalan teljesí
tése ellenére is az iránta tanúsíto tt látszólagos jó indulattó l félrevezetve, további életét oly okta
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lanul rendezi be, hogy egyszerűen összetörik itt, s a hatóságnak, még mindegyre szelíden és 
barátságosan, mintegy kénytelenségből, valamilyen, szám ára ismeretlen nyilvános rendtartás 
nevében, közbe kell avatkoznia, hogy eltakarítsa őt az útból. És voltaképpen mi is volt az a 
bizonyos további élet? K . még sehol sem tapasztalta, hogy h ivatal és élet úgy összekeveredett 
volna, mint itt. Olyannyira összekeveredtek, hogy olykor úgy tetszett, m intha hivatal és élet 
helyet eseréltek volna egymással . . . így  azután kissé könnyelm űbben, bizonyos fesztelenséggel 
itt csak közvetlenül a hatóságokkal szemben lehetett eljárni, egyébként azonban állandóan 
rendkívüli elővigyázatosságra volt szükség, arra , hogy az em ber minden egyes lépése előtt 
alaposan körülnézzen.” (L. Franz K afka: Kastély, Budapest, 1964. 73-74.)

Kafka remekül ábrázolja a m odern kettős elidegenedés, a  luxusban való elidegenedés leg
fontosabb jellegzetességeit és pszichológiai hatásait. Az első és legfontosabb jellegzetesség az, 
hogy a lényegtelen kérdésekben, a közvetlen szükségletek kérdéseiben a modern kapitalizmus 
embere a legnagyobb előzékenységgel találkozik. A legközvetlenebb célokat meglehetősen 
könnyen el lehet érni, hiszen az em bert minden szempontból luxus veszi körül. Ez a luxus 
kifejeződik még abban is, hogy a hivatalok, az egyes fórumok m inden lényegtelen kérdésben 
kezére játszanak az embernek. Ennek hatása azonban az, m in t K afka helyesen jellemzi, hogy 
az ember rendkívüli m értékben elpuhul, „megfosztják a könnyű kis győzelmek lehetőségétől” 
s ehelyett szinte autom atikusan megkap egy sor számára lényegtelen dolgot. Viszont éppen 
ezért nem tör a nagyobb és szám ára lényegesebb célok felé, melyektől a társadalom elidegenedett 
szerkezete véglegesen elzárja. A luxusban történő elidegenedés tehát sokkal mélyebb és átfogóbb, 
m int az elidegenedés régi formája, jo b b an  burkolja el az elidegenedettséget, jobban  takarja el 
azt, hogy az emberek elvesztették céljaikat, m int az elidegenedés a klasszikus kapitalizm us 
idején tette. A klasszikus kapitalizm us elidegenedése sok m indent eltakart a valódi társadalm i 
folyamatokból, de létezését a nyomor nap  m int nap nyomatékosan közölte a munkással. A m odern 
kapitalizmusban, ahol a nyomor különböző okok miatt felszámolódik, az elidegenedés létezésére 
m ár nem a nyomor figyelmezteti a m unkást, hanem az aggódás.

A kettős elidegenedés tehát m inden form ájában az aggódásban fejeződik ki. Az aggódás, 
m int általános életérzés, természetesen sokkal negatívabb, sokkal kevésbé forradalmasító, m int 
az egyik oldalon felhalmozódott nyomor, mellyel szemben a  másik oldalon gazdagság halm o
zódik fel. Azonban az aggódás jellege más a munkásoknál és m ás a rendkívül széles értelem ben 
felfogott polgári osztálynál. A polgári osztálynál az aggódás a  kettős elidegenedés jelensége, 
azonban emlékeztetnünk kell a rra , hogy a kettős elidegenedés a polgárságnál abból a sajátos
ságból jön  létre, hogy a polgár m ár nem  tudja átfogni a termelési folyamatok két oldalát: a cél
kitűzést és az eredményt. Azonban az ebből létrejövő aggódás egészen más jellegű, m int a 
munkásosztály aggódása. A tőkés a m aga funkcióját -  talán éppen azért, m ert részleges jellege 
ellenére -  általános tudáson alapul, m ert hozzájuthat a rendkívül költséges tanuláshoz, biztosí
tottnak érzi. Nagyon jellemző ebből a szempontból, hogy a legutóbbi am erikai elnökök, 
K ennedy és Johnson kongresszusi üzenetei mennyire középpontba állították az am erikai oktatás 
drágaságának kérdését. Az európai állam okban néha jobb  ugyan az általános és középfokú 
oktatás helyzete, m int az USA-ban, de a magasabb fokú szakoktatás lehetőségétől a széles 
tömegek éppen úgy el vannak zárva, m int az amerikai kapitalizm usban. így a m odern kapita
lizmusban a kettős elidegenedés egyetlen, de annál átfogóbb lehetőség területén állítja szembe 
a  tőkés- és munkásosztályt. A tanulás, — a szélesen m egalapozott tanulás — lehetőségéről 
van szó.

Mielőtt továbbmennénk, itt egy rendkívül lényeges és szükségszerű ellenvetéssel kell szembe
néznünk. Az olvasóban valószínűleg felmerül az a gondolat, hogy a m últ században természet
szerűen sokkal kevesebb lehetősége volt a tanulásra a m unkásnak, m int korunk kapitalizm usában. 
A helyzet azonban nem  ebből a szempontból rosszabbodott, hanem  a szükségletek szempont
jából. A modern ipari társadalom ban, de különösen a term előerőket hallatlanul fejlesztő 
imperializmusban a szakképzettség, a tanultság éppen a termelés magas technikai és technológiai 
színvonala, valamint az ezzel kapcsolatos rendkívül gyakori és törvényszerű átcsoportosítások 
m iatt szinte létkérdéssé vált. Az a tény, hogy a tőkésosztály az első világháború óta egyre 
kevesebb csupán magánzót vagyis járadékost termel, az imperializmus nyílt élősdiségének 
jellegét csökkentve rendkívül érdekes és fontos. A tőkések gyermekeiket igyekeznek komoly, 
értelmiségi szintre emelni, látva a fejlődés követelményeit, lá tva a fejlődés szükségszerű igényeit.
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A tanu lás terén, vagyis a m űvelődési és tanulási lehetőség terén még sokkal élesebb a relatív 
elnyom orodás, mint más területeken.

H a  o lyan  statisztikákat sorolnánk fel, hogy Am erikában hány százalék munkásnak van 
autója (97, ill. 78%), frizsiderje, különböző háztartási gépei, akkor a statisztika a kiegyenlítődés 
felé m u ta tn a . H a a lakásstatisztikákat vizsgálnánk meg, akkor m ár sokkal élesebben mutatkozna 
statisztikai alapon is a relatív  elnyomorodás. H a viszont végül az iskolai végzettséget vizsgál
nánk, akkor egészen m egdöbbentő képet kapnánk, sokkal m egdöbbentőbbet, m int akármelyik 
egyéb statisztikából. S noha lehet azt mondani, hogy a munkást tanulásának és művelődésének 
lehetősége kevésbé érdekli, m in t közvetlen életszínvonala, gyakorlatilag csaknem minden 
m unkás egészen világosan érzi azt, hogy létének biztonsága, életének értelm e, messzemenően 
összefügg m a már tanultságával, általános képzettségével stb.

E bből következik, hogy a tőkésosztály rendkívül kényelmetlenül érzi ugyan önmagát a 
m odern társadalom ban, őt m agát is, m int láttuk, nagymértékben befolyásolja az elvont Angst 
(aggódás), azonban éppen azért, m ert tanulási és képzési lehetősége m egvan, ez az aggódás 
m agán a  gazdasági területen belül legfeljebb azzal függ össze, hogy nem  lá tja  á t saját tevékeny
ségének m enetét, saját tevékenységének összfolyamatát. Következésképpen gazdaságilag 
tekintve a  m odern tőkés legfeljebb úgy érzi, hogy tőkés mivolta, vállalkozásainak sikere nagy 
részben n em  személyes ügyességétől függ, hanem  sokkal inkább rajta kívülálló és általa át nem  
látható  törvényektől. Ez a helyzet egészen m ásképpen néz ki a munkásosztálynál, ugyanis a 
m unkás sa já t helyzetét, saját szűkre szabott és szűkre szorított tudását érzi, és így az a szükség
szerű benyom ása: eddig felhalm ozott munkája, eddig önm agán végzett tevékenysége egy napon 
teljesen értéktelenné válhat. Ez a  félelem nagyon is megalapozott, és éppen ezért a modern 
kapitalizm usban a m unkásságban meglevő aggódás, mely a kettős elidegenedés reakciója, 
ado tt p illan a tb an  a felháborodás felé m utat. A felháborodás hozta létre azokat a hatalmas 
sztrájkm ozgalm akat, melyek m indenfajta m anipuláció és propagandatevékenység ellenére 
kitörtek a  legfejlettebb kapitalista  államokban az utóbbi évtizedben. Kétségtelen, hogy a 
belga, olasz, francia, sőt am erikai sztrájkharcok nem  a tanuláshoz való lehetőséget írták zászla
jukra . E zek közül a sztrájkharcok közül igen sok közvetlenül az ipari átcsoportosítás ellen 
irányult. Gondoljunk itt például az olasz fordított sztrájkokra (ezek az 50-es évek közepén 
szaporodtak  el), amikor a m unkások olyan üzem be hatoltak be és dolgoztak tovább, melyet 
a tu lajdonosok meg akartak szüntetni. Á ltalában azonban szabályos bérharcok voltak ezek, 
de a bérharcok  mélyén tu d a tta lan u l ott lappangott nyilvánvalóan a jövő nemzedék kulturáló- 
dásának, neveltetésének és iskoláztatásának problém ája is. Éppen ezért nem  lehet egyenlőség- 
jelet ten n i napjainkban sem a  tőkés és a munkás kettős elidegenedése közé. Noha a tőkés is 
rosszul érzi magát az elidegenedésben, a munkás is rosszul érzi m agát az elidegenedésben, 
a tőkés létfeltételeiben egyáltalán nem  érzi az aggódást, csupán általános gazdasági és politikai 
közérzete in tonálja  ezt az érzést számára, addig a  munkás létfeltételeiben is érzi a veszélyt. 
V alóban előállt tehát az a helyzet, melyet József A ttila így jellemzett: „Fortélyos félelem igazgat 
minket, s nem  csalóka rem ény.”

A luxus következésképpen abszolút külső és talm i ragyogást terem t. Külsődleges, s bár
m ennyire fontos, de mégis az em beri élet egésze szempontjából lényegtelen kényelmet biztosít. 
A televíziókészülék, a frizsider és az összes háztartási gépek természetesen szükségesek. Szüksé
gesek a  m unkásnak és szükségesek a konzumkapitalizmus számára is. Ugyanakkor azonban 
éppen a  luxuscikkek, a divathullám zások teszik lehetővé azt, hogy még jo b b an  megerősödjék 
az u ra lkodó  osztályok kulturális monopóliuma.

H a  ez t elvileg meg akarjuk érteni, akkor ismét a munkafolyamat problém ájához kell vissza
nyúlni. A  munkafolyamat egyik oldalát, nevezetesen tárgyi oldalát á llandóan szem előtt 
ta rto ttuk  eddigi vizsgálódásaink során. Az elidegenedést azon az alapon is határoztuk meg, 
hogy az em ber célszerű m unkájának, tehát a valódi em beri tevékenységnek összetartozó elemei 
széjjelesnek a  munka horizontális megosztása következtében, és így áll elő az elidegenedés. 
Most azo n b an  a probléma szubjektív oldalát kell megvizsgálnunk. Az em beri munkatevékeny
ség ugyanis egyfelől új tárgyak, új objektumok kialakítására irányul. Másfelől azonban, m int 
M arx és Engels számtalanszor hangsúlyozták, m agában ebben a m unkafolyam atban jön létre 
az em ber egész szellemi kulturális, sőt testi gazdagsága is. A m unkafolyam atból áll elő a 
m odern em ber a maga hum anitásával. Az imperializmus kora azonban ebből a szempontból
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két lehetőséget teremt meg. Az egyiket a polgári osztály tagjai szám ára, akik megfelelő általános 
műveltséggel és előképzettséggel rendelkezvén, valóban a gyakorlati munkájuk folyamán olyan 
tudást és kultúrát akkum ulálnak, melyet egy többé-kevésbé általánosan képzett és művelt 
gondolkodási és tudásrendszerbe illeszthetnek bele. A munkás szám ára viszont ez egyáltalán 
nem így áll. A munkás azáltal, hogy megfosztották a magas fokú általános képzés lehetőségétől, 
a munkamenetben tapasztaltakat és m egtanultakat nem  illesztheti bele széles összefüggésbe, 
így míg m agában a m unkafolyam atban a tőkés szellemileg állandóan gazdagodik (a polgári 
osztály tagjaira, értelmiségiekre és értelmiségi munkakörökben dolgozó tőkésekre vonatkozik ez), 
addig a munkás állandóan szegényedik, tudása egyre m echanikusabbá válik. Ennek a szellemi 
rabszolgaságnak eredménye az, hogy a modern tőkés társadalom ban szükséglet és m anipuláció 
egyaránt abba az irányba orientálják a munkást, hogy m unkáját nyűgnek érezze és ne pillant
hassa meg saját m unkájának összefüggését az össztársadalmi, össztechnológiai folyam at széle
sebb körével. Következésképpen a munkás, a bérrabszolga igényeit orientálják frizsiderre, 
televízióra, autóra, tehát m inden olyan dologra, ami pusztán fogyasztási cikk. U gyanakkor 
mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a munkás semmiféle fölhalmozási eszközhöz ne 
jusson hozzá. A fölhalmozás eszközein itt természetesen nem  csupán a munkagépeket, gyár
épületeket stb. értjük, hanem  a m agasabb fokú tudást, a m agasabb fokú kultúrát is. A munkás 
tehát ebben a társadalom ban fogyaszthat, sőt fogyasztania kell, de nem halm ozhat fel. A tőkés 
még többet fogyaszthat és rendkívüli mértékben felhalmozhat. A munkafolyamat szubjektív 
oldala személyileg részben m agasabb fokra emeli a tőkést, de ugyanakkor lealacsonyítja a 
munkást. A nyugati televíziók, mozik stb. műsora tehát nem  véletlenül alakul úgy, ahogyan 
alakul. Nem arról van szó, hogy leszáll a szellemi igénytelenségben tarto tt tömegek szintjére, 
hanem  céltudatosan igyekszik ezt a szintet még alacsonyabbra szorítani, még mélyebbre nyomni. 
Sőt mi több, m int ezt például a Legénylakás című am erikai film kitűnően ábrázolta, még ezek 
a  műsorok is arra vannak hivatva, hogy a munkást minél nagyobb fogyasztásra kényszerítsék.

Ilyen módon a luxusban való elidegenedés, a luxus elidegenítő hatása és a külső tényezők 
egy sora tekintetében felemeli a munkásosztályt, valójában a luxus maga is alapvető szerepet 
játszik a kettős elidegenedésben. Ezt a dolgozó természetesen homályosan érzi, az összefüggést 
rendkívül nehezen találja meg, m unkájától objektíve és szubjektíve eddig hallatlan  módon 
idegenedett el és mégis luxusban él. Éppen ezért azonban a luxus mögül nem tűnik el és nem  is 
tűnhet el soha az aggódás, amelynek eredményeként hajlamossá válik most m ár mindenféle 
kezdeményezést és irányítást kiadni a kezéből. Ezt a jelenséget nagyon helyesen elemzi Hof- 
stätter a következőképpen: „Az aggódás következtében egy hipnózis iránti várakozás lép fel, 
amely egészen az ezutáni vágyódásig növekedhet. Ez a vágyódás, m int az aggódás legyőzésének 
m ár m egtanult módszere, dinamikus szempontból alig különbözik a vágyódás más fajaitól. 
Teljes komolysággal úgy vélem, hogy itt létezik egyfajta vezetőre vágyás, amelyet m eghatározott 
feltételek közepette következtethetünk: először a magasra fokozott életaggódás és á té lt segítség 
nélküliség helyzete elősegíti a vezető követésbe való beletanulást. Másodszor: egy vezetőnek 
valóságos sikere valamely valóságos vagy elképzelt veszély legyőzésében úgy hat, m int 
tanulási motívum. H arm adszor: a vezető balsikere a m ár elsajátított vágyódást részben vagy 
egészében kioltja. (Hofstätten: Einführung in die Sozialpsychologie, Stuttgart, 1959. 354.)

Nagyon érdekes, hogy a ném et szociálpszichológus (származásilag német, működési területét 
illetőleg amerikai) észreveszi, hogy az aggódás életérzése miképpen teszi lehetővé a vezető 
(Führer) idealizált képének kialakulását. Az aggódás tehát az a lélektani jelenség, mely meg
könnyíti a fasizmus szám ára az u ta t, mely lehetővé teszi a  fasizmus kialakulását abból a szem
pontból, hogy az emberek lélektanilag lemondanak önállóságukról. Következésképpen az 
aggódás a demokratizmusról való lemondást jelenti.

Ebből a szempontból is teljesen igaza van Lukácsnak, mikor Az ész trónfosztásában az 
irracionalista filozófia egy részét úgy jellemzi, hogy előkészíti a fasizmus szám ára a talajt. 
Szó sincs róla. I tt nem  közvetlen fasizmusról van szó m inden esetben, hanem  a passzivitás, 
az önállótlanság lélektani megalapozásáról. Az a filozófia vagy művészet, mely az aggódás 
érzését terjeszti, anélkül, hogy akarná, alátámasztja a dem okrácia, vagyis az emberek önálló 
és vezetőképes akarata teljes aláásását. Érdekes módon még Hühnerfeld is észreveszi ezt a 
helyzetet. Igaz, hogy csak sorok között mondja ki: „E llenünk vethetné valaki, hogy az olyan 
sötét hangulatok, m int az aggódás, a halál, a semmi, ha a ném et szellem állandó kísérői voltak is,
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az utolsó évszázadban nem  hatottak . Vajon nem  fojtódtak-e el a rom antika végétől kezdve 
egészen a  nem zeti szocializmus győzelméig, az 1933. évig? Vajon H eidegger nem  pusztán csak 
m odern form ában, újonnan és eredetien ébresztette fel ezeket.

H a  azonban  egy rövid p illantást vetünk a X X . század német költői m ozgalm aira, például 
az expresszionizmusra, világossá lesz, hogy állításunk helyes. Nem véletlenül az a címe egy, 
ma m ár elfeledett expresszionista költő gyűjteményes kötetének, hogy: »én vagyok« és nem 
véletlenül nevezte ez a fiatal avantgardista V ictor Hadw iger a halált bíborszín diadalm enet
nek.” (L. Hühnerfeld: i. m. 82.)

Az aggódás érzés tehát létezik. M int a kettős elidegenedés kifejezője, századunkban általá
nossá válik, m egmutatva ezzel a kettős elidegenedés általánosságát. Ez az érzés azonban szem
ben m ás, eléggé általános érzésekkel, a leglefegyverzőbb, a leginkább passzivitás felé m utató 
érzés. A W ertherek szentimentalizmusa és önsajnálata még aktív szembefordulást jelentett a 
világgal. Az aggódásban kifejezett önsajnálat m ár tehetetlenné tesz, és teljességgel a passzivi
tásra u ta l. E zt az alapvető különbséget m ár csak azért sem szabad elfelejteni, m ert ez a különbség 
politikai tartalom m á is válhat. Az előbbi, a  régi szentimentalisztikus életérzés a demokrácia 
előiskolája. Nagyon érdekes különben, hogy ennek a szentimentalizmusnak a funkcióváltozását 
m ennyire te tten  éri a művészet, m ikor F laubert Az érzelmek iskolájában képes m egragadni azt a 
folyam atot, ahogy a 48-as forradalom  hatására a szentimentalizmus elkezd aggódásszerű 
m ozzanatokkal telítődni. M ikor a szentimentalizmusból újszentimentalizmus lesz, akkor az 
érzelm eket eltöltő aggódás elfoglalja a széles skálájú érzelmek helyét, és nem  a demokrácia, 
hanem  a fasizmus számára terem t lelki feltételeket.

J Ó Z S E F  F A R K A S

Lengyel József

Nagy ha tású  íróművész, aki közvetlen líraisággal m egírt történeteivel nem  csupán megrendít, 
de a katarzisban  megtisztuló em ber új hitét is elmélyíti olvasóiban. Sokat p róbált ember és 
kom m unista harcos, akinek írói célja nem a közelmúlt egy-egy tragikus m om entum ának puszta 
felidézése, hanem  az okozott erkölcsi válság feloldása is. Hősei a bizalom és hitetlenség alterna
tíváival viaskodnak, s e vívódásukból rendszerint a szocialista humanizmus igazsága kerül ki 
győztesen. Á ttekintve közel félszázados írói pályáját -  melynek tragikus megszakítottsága, kény
szerű alkotói szünete közismert -  művészete belső, a pálya egészén átívelő lényegét keressük. 
Ez -  a beérkezés csúcsáról visszapillantva -  m ár a kezdés küzdelmeiben is felismerhető.

Lengyel József a magyar kom m unista mozgalom nagy, úttörő nem zedékéhez tartozik. 
Életének m eghatározó élménye a forradalm i munkásmozgalom. A kom m unista forradalm árrá 
növekedő nem zedék történelmi ú tjá t idézi fel műveiben, s ezen út tisztaságát vigyázza. Költőnek 
indult és m űvészete egészére végig jellemző m arad  a szubjektív, lírai megközelítés, amely mellé 
m indinkább az emberi cselekvések belső rugóit feltáró pszichológiai ábrázolásm ód társul.

1896-ban született, jóm ódú szülők gyermekeként, a Somogy megyei M arcaliban. Közép
iskoláit K eszthelyen és -  mivel időközben elszegényedett szülei a fővárosba költöztek -  Buda
pesten végzi, m ajd  beiratkozik a  pesti egyetem bölcsészeti karára. Nagy diákköri élménye -  és 
első találkozása a munkásmozgalommal -  az 1912. m ájus 23-i munkástüntetés; o tt menetel az 
„izzó töm egben” . Ekkor fordul szembe a konzervatív felfogású szülői házzal. Az első világháború 
em bertelenné vált világában nyugtalan  lázongás serkenti cselekvésre. Csatlakozik a Kassák 
Lajos körül szervezkedő fiatal avantgardista írók csoportjához; A Tett, m ajd a M a  hozza első 
írásait. Á lta luk  kerül kapcsolatba a Szabó Ervin irányításával működő illegális antim ilitarista 
m ozgalom m al. Sallai Imrével és Révai Józseffel együtt munkálkodik K orvin O ttó  háború
ellenes röp ira tokat készítő csoportjában.
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Első versei a háború  elleni elkeseredés és a változtatni akaró elszántság hangulatát szugge- 
rálják. A Sírók-sírók költői képe görcsbe szorult öklök erdejét villantja fel, a sírók te tté  ková
csolódó bánatát, mely lesújtani készül. . . M ás verseiben a technika, az alkotó em ber dicsérete 
kap hangot (Himnusz !, Ha vér is folyik most!, Ferdinánd-híd). Az új látásmóddal párosuló új 
tem atika, a nyers élet, am in t a M a  egész írói gárdájánál jellem ző, Lengyel Józsefnél is expresz- 
szionista szabadversekben nyer költői form át. „S most kötetlen kézzel építeni akarom  a m agam  
és a mások útját. V égig!” -  vallja Huszadik születésnapomra cím ű versében, tudatosan megfogal
m azva költészete közösségi célkitűzését. M integy tizenöt verse je len t meg e két folyóiratban 
és az -  1917-ben szintén Kassák által szerkesztett -  Űj költők könyve című lírai antológiában. 
Első novellája, a Ballada dedikációval -  melyet ugyancsak a M a  közölt 1917-ben - ,  a korabeli 
szimultanista próza jellegzetes darabja.

Amikor 1917 végén az orosz forradalom  közvetlen hatására a fiatalok közül többen kiválnak 
a Mából, Lengyel József is közöttük van; K om ját A ladárral, György Mátyással és R évai Józseffel 
részt vállal a forradalm i szocialista írók első, úttörő csoportjának létrehozásában. Ez idő tá jt írt 
versei a csoport 1918. Szabadulás című antológiájában jelentek meg. A polgári dem okratikus 
forradalom  napjaiban és különösen a Tanácsköztársaság idején a költői-szépírói tervek helyét 
a gyakorlati pártm unka s az annak szolgálatában álló újságírói és szerkesztői tevékenység 
foglalja el. Lengyel részt vesz a K om m unisták M agyarországi P ártja  megszervezésében, m ajd a 
Vörös Űjság szerkesztőségében dolgozik. 1919 februárjában a kommunista vezetőkkel és a lap 
szerkesztőségével együtt letartóztatják, s csak a proletárforradalom  előestéjén szabadul. A Tanács- 
köztársaság napjaiban a  Vörös Űjság „K om m unista kultúra” rovatát és az ifjúm unkások heti
lapját, az Ifjú Proletárt szerkeszti, és rendszeres előadásokat ta r t az ifjúmunkások agitátorképző 
tanfolyamán. Általános munkakényszer és proletárfegyelem című agitációs füzete a Közoktatásügyi 
Népbiztosság kiadásában jelenik meg. A forradalm ár alkotóművész öntudatával vállalta  az 
írói tevékenységet átm enetileg háttérbe szorító mozgalmi m unkát. Kom ját A ladárról írta, 
de önmagáról is elm ondhatta volna ekkor: „M űvész és forradalm ár volta vitte őt, m ikor ez 
így volt rendjén, mikor ez erkölcsi kötelesség volt, a p á rt m ozgalm aiban való részvételre.”

A Tanácsköztársaság megdöntése u tán  -  m int annyi más m agyar író -  emigrációba kényszerül. 
1927-ig Bécsben, m ajd Berlinben újságíró, a Rote Fahne m unkatársa. Az emigráció első éveinek 
irodalm ára általában a proletárforradalom  leveretése feletti elkeseredés, a m agába forduló 
önvizsgálat és a további utak-lehetőségek kutatása jellemző. „Szót keresek, értelem nagyságra, 
szót, igazat, nagyot . . .” fogalmazza meg lírai vallomásában Lengyel is a maga akkori vívódó 
lelkiállapotát (Ó hit Jeruzsálem . . .). A jó ra  törekvő emberség és az élet rideg valósága közötti 
konfliktus feloldhatatlanságát állítja középpontba Gábriel Lajos változásai című, balladás hang
vételű nagyobb elbeszélésében is. (M egjelent a Kassák Lajos és N ém eth Andor által szerkesztett 
2X  2-ben és a Lengyel József által szerkesztett írók  K önyvtára 3. számában is. W ien, 1923.) 
Ném et nyelven napvilágot látott meséskönyve, a Sternekund uns Reinekund (D rezda, 1923.) 
letisztultabb hangja m ár írói pályája ú jabb fordulatát jelzi. 1924-ben ismét tagja lesz a  kom
munista pártnak, s 1930-ban -  K un Béla biztatására -  a Szovjetunióba utazik. M oszkvában 
esztendőkig a m agyar emigráció irodalm i folyóirata, a Sarló és Kalapács szerkesztőségében 
dolgozik. 1933 tavaszától 1934 tavaszáig a folyóirat felelős szerkesztője, majd egy ideig a szer
kesztő bizottság tagja. (M ünnich Ferenctől veszi á t a folyóirat szerkesztését, őt pedig V ágó Béla 
követi.) Később film dram aturg lesz a M ezsrapom filmvállalatnál.

Lengyel az emigráció éveiben érett igazi prózaíróvá. A nyomorúság képeit ábrázolja {Űj 
iga); de leginkább a munkásmozgalom sodrában alakuló változó ember áll érdeklődése közép
pontjában ( Vasárnapi zápor, Felhő). Kiemelkedő novella az „értelm es halál” vállalását lírai 
beleéléssel festő Örökkévalóság, amely Sallai Imrének állít m aradandó emléket.

1932-ben K un Béla előszavával je len t meg M oszkvában (idehaza csak negyedszázaddal 
később), még Ném etországban írt első nagyszabású m unkája, a Visegrádi utca, az irodalm i 
riport és az em lékirat e sikerült műfaji keveréke, amely a történelm i igazság igényével és 
ugyanakkor az átélés közvetlenségével eleveníti fel az 1919-es Tanácsköztársaság, s az azt 
megelőző esztendők forradalm i atmoszféráját. Lényeges történeti mozzanatok, em beri arcok 
és jellemrajzok egymásba fűzésével alakítja ki a kort életre keltő színfoltok sokaságában viliódzó 
összképet. A valóság nagyrészt objektív képét egy forrongó-alakuló lélek tükrében kapjuk. Az ábrá
zolásnak ez a szubjektív módja oly m értékben tágítja ki a műfaj határait, hogy történelm i és
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véletlenszerű élmény, általános érvényű és egyedi, tipikus és különleges egyaránt megfér benne. 
Ezért képes kifejezni m űvében a korszak dinam ikáját, a helyes elméletet még alig ismerő forra
dalm árok  önfeláldozó elszántságát, a „tenni az em beriségért valamit” naiv és megható m indent- 
vállalását. A kommunista vezetők emberi közelségükben állnak az olvasó elé. K un  Béla, Szamuely 
T ibor, K orv in  O ttó és Sallai Im re mindig tevékeny em berekként jelennek meg a könyv lapjain, 
és sohasem  ünnepi pózban. A legsikerültebb a K orv in  Ottóról festett portré. Önfeláldozás és 
szerénység, bátor helytállás és megfontolt okosság, kím életlen célratörés és rejtett jóság ötvöződik 
alak jában . Benne testesül m eg a legtöbb a forradalmár humanizmusából. Ez a hum anizm us elsőd
legesen valam i ért áll csatasorba, s csak ezután, ennek szükségeképpen, valam i ellen. Lengyel 
kritikai szemlélete is növeli a m ű  történelmi hitelét. Am ikor bírálattal illeti mozgalmuk első, az 
egyéni akciókra épített szakaszát vagy a Tanácsköztársaság hibáit és hiányosságait, s még- 
inkább, am ikor saját h ibái felett m ond ítéletet -  m in t például Cserny Jóskával kapcsolatos 
ö n b írá la ta  -  a történelmileg létrejött pozitív tényeknek is nagyobb távlatot, reálisabb hang
súlyt ad . Kedves öngúnnyal szemléli saját egykori ügyefogyottságát. A forradalm at szervező 
fiatalem ber egy reggelen a plakátról veszi észre, hogy míg ő aludt, győzött a forradalom . . .

K övetkező nagyobb művének, Föld és külföld cím ű regényének m ár csak részletei láttak n ap 
világot (Sarló és Kalapács, 1932. április és 1933. jún ius). Üj elem ezekben a novelláknak is kerek 
regényrészietekben (Ügyletek és üzletek, Az állomás) a kaland s a törekvés ennek újszerű kifeje
zésére. A  pikareszk kalandossága és a politikai gyökerű intellektuális igény találkozik és hat 
együtt az alakuló új írói módszerben. Fordulatos, izgalmas történelm i-társadalm i „kaland” - 
regénynek indul a Prenn Ferenc históriáját elbeszélő, a Tanácsköztársaság küzdelmeit áb rá
zolni szándékozó új regénye is, melynek csak első fejezete (így megy ez . . .) készülhetett el a 
moszkvai esztendők során. A regény-kísérleteket riportok, publicisztikai és kritikai írások sora 
egészíti ki. Csak jelzésként em lítjük Kramatorszkája, gigászok anyja, a Donyec-medence óriásairól 
szóló rip o rtjá t, Gergely Sándor Embervásár, Pereg a dob, Kiss Lajos Vörös város cím ű regényéről 
írt b írá la ta it, A plattformtervezet politikai hibái című hozzászólását a Sarló és Kalapács vitájához, 
m elyben a magyarországi helyzet másoknál reálisabb elemzését adja.

1938-ban a személyi kultusz ismeretes eseményei következtében letartóztatják. M egpróbáló, 
kem ény esztendők terhével 1955 júliusában tért haza. M indenekelőtt em igrációban írt novelláit 
gyűjti kö te tbe  Kulcs címen (1956), régi folyóiratok lapjairól és m egm aradt kéziratok között 
válogatva. E  novelláskötet „m egdöbbentően kevés” írása összegezés és újrakezdés egyszersmind. 
Eszmei irányban  és a form ába öntés egyes jegyeiben -  elsősorban a kifinom ult lélekábrázolás- 
ban -  o lyan  írói sajátosságok csillannak fel, amelyek későbbi novelláiban kiteljesedve jellennek 
m ajd m eg. Hősei rendszerint sorsfordulókon, az életért, a puszta fennm aradásért folytatott 
küzdelm ek közepette válnak igazi, legbenső énjükben is láthatókká. A külső cselekvés inkább 
csak kísérője a lélekben végbem ent folyamatnak, az író szám ára -  és az olvasóknak is -  a belső, 
lelki cselekvés a fontos, a figyelmet lekötő, a tanulságot adó. Van olyan novellahőse, akiben a 
nyom orúság leteperi az emberséges szándékot (Szegény Kovács Gábor tanulság nélkül való élete). 
Mások — így Filipescu, aki különben azonos a Visegrádi utca matrózalakjával, és az Örökkévalóság 
bitó a lá  készülő kommunistája -  történelmi hősökké nőnek, mert életüket áldozzák a hum á
num ért, a  m inden elnyom ottak felszabadításáért folytatott forradalmi küzdelemben. Ugyanez 
a  kom m unista helytállás testesül meg A német életveszélyt vállaló öreg éjjeli pincérében, akinek 
alakja köré Lengyel a fasizálódó Németország félelmetes világát is felvázolja. A nácik hata- 
lom raju tását igazán hitelesen a kötet legigényesebb elbeszélése, a Wengraf m utatja  be. Ez az 
írásm ű a  m agyar antifasiszta irodalom  egyik legelső remekműve, az elembertelenedés meg
döbbentő szatírája. Embertelenség és hum ánum  párharca  villan fel a gyarmatosítás gyilkos 
m ódszereit leleplező címadó novellában, A kulcsban is. Nincs hová menekülni az embertelenség 
elől, csak szembeszállni vagy elpusztulni lehet -  ezt példázza az öngyilkos tiszt lélektelen élő
halottá m erevedett figurája a novellában. A kötet egyetlen lírai tém ájú írása a Szőlők, nóták, 
álmok. H angulatos tájfestéséből kihallani az idegenbe szakadt író vágyódását a hazai 
föld u tán .

1957-ben jelenik meg (átdolgozott kiadásban) a Visegrádi utca, s kerül első ízben a szélesebb 
m agyar olvasóközönség elé. Ezt követi 1958-ban a Tanácsköztársaság epikus ábrázolása, 
a régen tervezett most m egvalósított regény, a Prenn Ferenc hányatott élete. Az író a Tanács- 
köztársaság küzdelmeire összpontosítja figyelmét, s így — más eszközökkel persze -  a negyed
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századdal korábban született emlékirat m integy történelmi „folytatását” , kiszélesítését is meg
valósítja. Prenn Ferenc útja nemcsak külső eseményekben változatos. M int novelláiban, itt is 
hőse belső, lelki átalakulását állítja Lengyel az ábrázolás középpontjába. Azt kutatja, hogy a 
forradalm i események hogyan formálják á t az em beri lelket. Ez az ember-formáló erő a forra
dalom humánuma, mely a jó  és a rossz harcában  tesz igaz ítéletet. P rennt a katonaszökevény 
pesti vagányt halálos börtönéből szabadítja ki a forradalom. Prenn helyét a változásnak induló 
világban ez az élmény határozza meg. „A  jó é rt jóval kell fizetni” -  e gondolat jegyében csat
lakozik Gölöncsérhez, a szabadító m atrózhoz, s az ő oldalán a forradalom  legradikálisabb 
irányához. M aga is érzi: „ő most más, m int aki eddig volt” . A regényben mindvégig m egm arad 
a történelm i események és egyéni sorsváltozások párhuzamossága. Lengyel az egymásra követ
kező, más-más színhelyeken játszódó, s külön-külön mondanivalót is hordozó, a történet 
egészét is előregörgető fejezetekben szerkezetileg mesterien oldja m eg a párhuzamosítást.

Nemcsak Prenn egyéni élete szövődik a munkásmozgalomhoz -  a forradalm at előrelendítő gépe
zet, a kommunista szervezőmunka egyik „csavarja” lesz- ,  de megfordítva is: a pártház (melynek 
leírása a Visegrádi utcában is hasonló epizódokra épül), vagy a salgótarjáni győzelmes hadszíntér, 
m ajd később a Tisza-parti visszavonulás, Szamuelly vagy Korvin dolgozószobája, m int életének 
egy-egy sorsfordulója jelenik meg az olvasó előtt. A vezető kom m unista személyiségek -  K un 
Béla, Szamuelly Tibor, Korvin O ttó és mások -  a Prenn életét befolyásoló regénybeli cselek
mények részeseivé válnak. Hősi m agatartásuk ezért lesz hiteles, jellemzésük tárgyiasan konkrét 
s egyben rom antikusan felnagyított is a  regényben. A párhuzam os cselekménybonyolítás 
következtében sikerül az írónak a regény kezdeti kalandok okozta izgalmasságát lényegbe
vágóbb, tartalm asabb feszültségek irányába vinni. A szökött katona életútjának alakulását 
követve m indinkább a proletárforradalom  sorsa izgat, ragad m agával.

A proletárhatalom  bukása u tán  következő világ ismét emberellenessé változik. Prenn m agá
nyosan kóborol; vállalni a forradalom sorsát nincs többé ereje. Á m  a regény befejezésének 
megrendítő képei túlm utatnak Prenn egyéni létének problémáján. „Az élet nem velünk kezdő
dött. Nem velünk végződik. M inden cselekedetünk tovább él, a jó  is, a rossz is és minden 
gondolatunk.” A halálba készülő Korvin O ttó  e szavai a forradalm árok áldozathozatalának 
értelmét és a regény jövőbe m utató tanulságát egyszerre fogalmazzák meg. A jövő hőse csak 
az lehet, aki felveszi a harcot az elem bertelenedett világgal, m int Prenn frontbéli tanítványa, 
az ifjú Banicza István. Az epilógus sejteti, hogy Prenn és Banicza sorsa még ismét összefonódhat. 
V alóban találkozunk majd velük Lengyel József Ú jra a kezdet cím ű, 1945-ben, egy német 
haláltáborban játszódó kisregényében.

Következő kötetében Lengyel József még mélyebben a történelmi m últba fordul; 1960-ban 
lá t napvilágot Három hídépítő című történelm i esszéje a Lánchíd építésének „előéletéről” . 
A reformkor és az 1848-as forradalom vázlatos megelevenítése és Széchenyi István, valam int 
a  két Clark jellemének, színes egyéniségének rajza azokról az indítékokról ad — lírai b e v 
érzéssel átszőtt — képet, amelyek a Lánchíd építőit m aradandó m űvük megalkotásához elve
zették. Tudatos szerkesztési elgondolásnak tűnik, hogy az író személyes jelenlétét biztosító 
kerettörténet oly módon fűzi egységbe a részleteket elbeszélő m ozaikdarabokat, hogy közben 
az olvasó érdeklődése a híd megalkotásának kezdeményezőjéről fokozatosan átm egy Adam 
Clarkra, az építkezés kivitelezőjére, m ajd m indinkább (az író élettapasztalatát summázó) 
idegenvezető vallomásaira, elmélkedéseire. Lengyel József, a kom m unista író nem zeti törté
nelmünk e nagy korszakát felidéző művével is a mához szól. Ezt a funkciót teljesíti könyvében 
a  kerettörténetre mind nagyobb figyelmet irányító fokozatos hangsúlyáttevődés. M űve telítve 
van mai életünkre kitérő -  publicisztikai hevületű -  vallomásokkal, megjegyzésekkel, s lassan
ként a m ai problémák megoldásáról kifejtett nézetei könyve fő m ondanivalójává növekednek. 
M aga az elkészült Lánchíd is a népeket összekötő békés alkotóm unka jelképévé válik.

Olykor kisebb publicisztikai jellegű Írásokban, aktuális „hozzászólásokban” -  legyen szó 
politikai, gazdasági vagy világnézeti kérdésekről — közvetlenül is kifejti véleményét. Tollával a 
nagy problém ák mellett a „kis ügyek”  szolgálatát is vállalja, az írói m unkára és m agatartásra 
is értve azt a mondását; „Nem szereti az emberiséget, aki nem bír szeretni egyes em bereket.” 
(Balatonértő). E kis írásainak legfőbb jellem zője a tárgyismereten alapuló konkrétság és a racio

nális érvelés, összességükben Lengyel Józsefnek azt a bevallott írói-em beri életcélját dokum en
tálják a publicisztika eszközével, am it novellái és regényei is tükröznek, s aminek lényegét ő
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m aga így fogalmazza meg: „harc  azért, hogy az emberek szabadságban és nyugalom ban élje
nek” . (Kafka és Tvardovszkij -  és az optimizmus.)

Ezekben az esztendőkben teljesedik ki egyetemes értékűvé Lengyel művészete, s novelláival 
m ind  nagyobb figyelmet kelt. A kommunista világmozgalomban gyökerező író újabb novel- 
láskötete az Igéző (1961), a  személyi kultusz keserű tapasztalataiból, megrendítő élményeiből 
bontakoztat ki eredeti eszmei-művészi koncepciót.

Lengyel a téma szerinti ciklusokra osztott kötet első harm adában a Kulcs novelláit adja ismét 
közre, kibővítve az Egy utca drám ai hangvételű, szinte balladás tömörséggel kom ponált 
antifasiszta történetével. A  záró ciklusban, az Oldás és kötésben m ai életünk erkölcsi kérdéseit, 
a szocializmus megvalósításának belső konfliktusait tárja fel, megrajzolva azokat az „öregeket” , 
akik életükkel adnak példát és ú tm utatást (nemegyszer éppen az ő nemzedékük tragikus hibái 
m ia tt) a bizalom és a hitetlenség között hányódó, önmagukkal viaskodó fiataloknak. Novellás- 
könyve tehát -  e szerkezeti felépítés következtében -  az első kom m unista nemzedék egész törté
netét fogja át, jelképesen is, de valóságosan is. Innen szemlélve, világosan kitetszik az írói szándék: 
a kom m unista világmozgalom önm agát megújító, erkölcsi bátorságát alkalmazni a művészi 
alkotóm unkában is, s egyben a művészetben adható katharzisban lezárni, túlhaladni e tragikus 
történelm i epizódot. N ovelláiban mintegy örök mementóként idézi fel a személyi kultusz 
idejéből származó tragikus emlékeit.

A táborélet és a száműzetés keserű emlékeit megelevenítő novellák nemcsak a rossz elhatal
m asodását -  a pusztulás, a  m egaláztatás és kiszolgáltatottság képeit -  festik. Tájleírásaikban 
o tt vibrál a természet örök m egújulásának fájdalm at enyhítő szimbóluma. S az üldözött emberek 
környezetében ott élnek a jóság „megszállottái” is. E novellák a m agyar irodalomban eddig 
alig ábrázolt életkörülmények között keltik életre hőseiket. Újszerűség elsősorban a belső, lelki 
tartás Lengyel megvalósította rajzában keresendő: annak m egm utatásában, hogy a tábor és 
a  száműzetés életformái és m ódozatai miképpen hato ttak  az ott élő emberekre, s hogyan moz
d íto tta  az életösztön az összefogó jóság vagy az önző gonoszság irányába valamennyiüket. 
E pszichológiai tartalom  kifejezéséhez alakítja Lengyel az egyes novellák hangját, stílusát, 
az ábrázolás egyszerű vagy bonyolultabban összetett eszközeit, ebből adódik form áinak 
sokfélesége. Az Űt épül, a  Hóhem és Freier, a JVorilszk kettő, az Erdei képek, a Reggeltől 
estig nemcsak a tárgy, hanem  a megoldás sajátosságában is meglepő árnyalatokat 
m utatnak .

H árom  ember sorsa és egy épülő város víziója töm ör, gyorsan váltakozó szimultán képek
ben fonódik egybe. K ét ellentétes embertípus fanyar hum orú rajzában  a táborélet „filozófiája” 
sűrűsödik. Egy tábor légkörének szinte dokumentumszerűen pontos leírását a személyes emlé
kezés sötétebb hangulatelem ei szövik át, közben fel-felvillannak a kegyetlen szibériai tél term é
szeti szépségének líraian átszínezett képei. M ásutt viszont a táj em bert és természetet összeol
vasztó lágy harm óniáját a pusztulás látomása rebbenti szét. A környezetnek kiszolgáltatott 
em ber ezer apró megfigyelésen alapuló jellemzése a belső érzelmi hullámzások és a külső cse
lekmény-mozzanatok kölcsönhatása révén lesz plasztikussá.

A száműzetés súlyos m agányába kényszerített, környezetüknek kiszolgáltatott emberek 
tragédiáját legmegrázóbban -  és ha  lehet itt e szót használni, művészi értelemben: legszebben 
-  a cím adó novella, az Igéző ábrázolja. Ez a világirodalmilag is kiemelkedő remekmű a jó  és a 
gonosz összecsapását jeleníti meg filozofikus mélységgel. Központi hőse, a „sötét nézésű idegen” 
hordozza az elbeszélés fő m ondanivalóját. A lakjának bensőséges rajzában  világosan érzékel
hetővé válik, hogy e ridegnek tűnő, magányosságot kereső „rem ete” valójában m ennyire 
hevesen reagál minden együttérző szóra, egy-egy élőlény -  akár egy-egy kutya -  ragaszkodá
sára. A m agára m aradt em ber szám ára minden kapaszkodó az élethez. Ezért hiába a figyel
meztetés, az óvó szándék, ő m akacsul védelmezi a  m ár megszerzett, parányi életmeleget nyújtó, 
b ará ti lényt. így válik saját sorsával a mellé szegődött kutya elveszejtőjévé is. Helyzete tragi- 
kusságát m i sem jellem ezhetné megdöbbentőbben, m int tettének ez a szándéka ellentétébe 
fordulása. Védelmezni akart, és ezáltal kiszolgáltatta védencét is a gonosz emberi indulatoknak. 
M ásrészről viszont az emberi helytállás szép példázata is e novella. M agának a központi hős
nek az életet vigyázó makacs kitartása is a személyi kultusz igazságtalanságait, bűneit „ tú l
élő” történelem  tudatáról vall. Ezt a bízó m agatartást a rideggé vált életnek is értelmet adó 
m unka, m in t megtartó erő, valam int a  táj lelki háborgásokat nyugtató szépsége is erősíti. M ég

34



lényegesebb az őt körülvevő egyszerű emberek helytállásának rajza; az önzetlen jóság segítő 
megnyilatkozása, melyet elsősorban a szénégető Miska alakja testesít meg.

A befejező ciklus novelláinak nagy része a fiataloknak ad  eligazodást. Közvetlenül is, m int 
az öregek gondjai levélformájú elbeszélése, vagy olyan m aradandó alakokba vetítve, m int az 
Oldás és kötés két öregembere. E balladás tömörségű novella olyan cselekvő em bereket ábrázol, 
akik egyéni létükön túlemelkedve egész gondolkodásukkal, lényükkel az élet folyamatosságát 
szolgálják. Egy sebészprofesszor, aki utolsó erőfeszítésével is életet ment, a  vetés nehéz 
m unkáját végző parasztem ber, aki tudja, hogy m unkája gyümölcsét m ár más fogja learatni. 
A novellából készült film (1963) a két öreg alakjáról a történetben szereplő fiatal orvosra 
helyezi a hangsúlyt, ő t teszi főhőssé, és átvált a fiatal nemzedéket foglalkoztató, a  személyi 
kultuszban gyökerező etikai kérdésfelvetésre. Az eredeti novellában azonban az öreg emberek 
tanulságul szolgáló helytállása a lényeges, a munkájuk értelm ét halálukig vállaló tevékeny
ségük, az „am íg él, vetni köll” emberi bölcsessége. És mintegy betetőzi e gondolatsort a Válasz
levél egy fiókban, a jövőnek ültetett fa szép szimbólumával. Ez a mélységes em berism eretről és 
emberszeretetről tanúskodó, lírai futamokkal és néhol biblikus mozzanatokkal színezett írás 
egy ember-élet tapasztalatainak bölcs summázása.

Lengyel a régi emlékeket felelevenítő írások mellett újonnan szerzett benyomásait is közre
adja. 1963-ban jelent meg Keresem Kína közepét című útinaplója, melyben az 1960 nyarán  K íná
ban tett látogatásának élményeit rögzíti. E könyve is több a riportszerü leírásnál, élmény- 
beszámolónál. Goncsárov múlt század derekán írt kínai útinaplójának, valam int Egon Erwin 
Kisch 1933-ban megjelent riportkönyvének adatait a tanulm ányíró gondosságával veti össze 
az általa tapasztaltakkal, hogy lemérje e hatalm as ország mai fejlődését. Amikor a világszerte 
híres (egykor: hírhedt) kínai nagyvárosok m ai arculatát rajzolja, szól e városok történetéről 
is; ha a parasztok életét, erkölcsi tartását hozza „vonatablakból” látóközeibe, ezen „ősi és 
örökölt szorgalom és földszeretet” kialakulását is m egm agyarázza. Az óriási változásokat 
megvalósító szocialista K ínát író aligha jellem ezhetné találóbban, m int Lengyel József a vuhani 
Jangce-híd méreteinek és sajátosan m odern építészeti stílusának megjelenítő erejű leírásával. 
Külön szín és egzotikum könyvében a kínai festészet és színházkultúra érzékletes bem utatása.

Ü ti élményeiről általában tárgyias-leíró hangnem ben szól, dicsérő vagy bíráló észrevéte
leit csak ritkán közli -  az olvasó gondolataira bízza az ítéletalkotást. Ezért kap különös fon
tosságot könyvében a  néhány szovjet filmről (Szállnak a darvak, Ballada a katonáról, Emberi 
sors) kínai szakemberekkel folytatott v itáját ismertető részlet. E vitában tulajdonképpen a 
kommunista világmozgalomban kialakult nézeteltérések ütköznek meg a háború  és a béke 
kérdést illetően. Lengyel a szocialista hum anizm us érvényesítésében látja e filmek pozitívu
m át, abban, hogy nagy művészi erővel ábrázolják, „a  háború  m inden pokla se b írta  tönkre
tenni a szovjet em ber -  egy tipikus átlagem ber -  mélységes emberségét. Ez az elpusztítha- 
hatatlan, a háború  tüzében ham uvá nem  vált hum ánum , ez itt a lényeg.” Ezek a gondolatok 
m ár Lengyel József életművének központi problem atikájához, eszmei-tartalmi lényegéhez 
vezetnek, így kapcsolódik kínai útinaplója is az életmű egészének főáramához.

összes novelláit egybegyűjtő kötete, az Elévült tartozás, 1964-ben jelent meg. E bben Lengyel 
József -  néhány kisebb, más jellegű írás m e lle tt-n ég y  újabb elbeszélésével gyarapítja az Igéző- 
ciklus témakörét. A személyi kultusz légkörébe visszavezető történetek tartalm ilag is kiszéle
sítik korábbi novelláskötete tem atikáját, a művészi ábrázolás mélyebbre hatolásával pedig az 
író igazságkereső szenvedélyének, ítéletalkotásának irányát teszik még egyértelműbbé. U gyan
akkor e novellákra is jellemző m arad a formai megoldások, kivitelezések sokfélesége. Klasszi
kusan realista elbeszélés a Kicsi, mérges öregúr, az emberi lélek törhetetlenségének e megrázó, 
szép dokum entum a. Apolitikus, kissé rigorózus hősét az író együttérző hum ora alakítja rokon
szenvessé. Megismerjük professzori szigorúságát, de em beri gyengéit is. Á tlátjuk, hogy 
a társadalom iránti közömbössége csak látszólagos; munkaszeretete s tanítványai nevelésének 
gondja ezer szállal kötik őt a szocializmus világához, még ha ő ezt nem is hangoztatja. Tiszta, 
egyszerű lénye a novella második részében növekedik magas erkölcsiséget hordozó, példa
m utató hősiességgé, életét áldozza inkább, de nem vállalja az el nem követett bűn t. A világ
életében apolitikus ember, most, az őt ért ütések alatt, nem  önm agára, de társaira gondol, 
értük cselekszik, hogy villanásnyi enyhülést hozzon számukra.

Realista, részletező-leíró módszere ellenére szimbolikus értelm et hordozó a tábor-kórházi
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élm ényeket első személyben elbeszélő, szubjektív emlékek felidézésének tűnő két novella. Az em
berbe o lto tt félelemérzést, a  személyi hatalom  e jellegzetes tartozékát nagyítja szimbolikussá 
a Sárga pipacsok sejtelmes látom ásba átnövő története. A Nefelejcs döbbenetes jelképe: -  a hal
doklónak saját előre m egásott sírjáról küldött virág - ,  a jóság sugallta emberséges szándékot 
is to rzzá ferdítő  mostoha körülm ényeket érzékelteti. Ugyanakkor e két novella a jóság makacs 
„m egszállottainak” apoteozisa is; Bajev és Sitkin orvosoknak, akik saját érdekeik rovására 
jók; biztonságukat teszik kockára a betegek érdekében.

A b ö rtö n , büntetőtábor és száműzetés hármas m egpróbáltatását töm öríti egységbe Lengyel 
az Elejétől végig naplószerű, vallomásos elbeszélésében. A m indennapi kenyérért folytatott 
küzdelem  form ájában az élet fenntartásának, a gyűlölt önkény „túlélésének” vágya és indulata 
kap m esteri kifejezést. Nem  a  puszta életösztön birkózik it t  a rám ért sorssal, inkább az a fajta 
szenvedély, am i Ady költem ényében is ég: „Nem  akarok dühvei m eghalni . . . Rem ény nélkül, 
fekete gyásszal, Fekete szívvel.” Szerkezetét tekintve, az elbeszélés hárm as tagozódású. Első 
-  és nagyobbik  -  részében a  drótsövény mögé zárt világ mindennapi élete hullámzik. Á rta t
lanul szenvedőket és m indenre elszánt bűnözőket kever, gyúr -  látszólag egyforma -  sötét 
masszává ez a nagy börtön. De az író részeire bontja az emberi indulatok kavargó együttesét, 
elválasztja az Iván Oszipovicsok, K ondrát Ivanovicsok és Ivan Timofeicsek (maguk is m eny
nyire különböző típusok!) em berm entő jóságát a mások életét elszívó „hóhem ek” gonosz
ságától. A  háromhetes szibériai utazás rajza a hazatérő bűnözők vonatán -  im m ár az elbeszé
lés m ásodik részében -  a háború  sújtotta ország halla tlan  nehézségei m ellett a lakosság egyes 
rétegeinek erkölcsi bomlását is érzékelteti. Mély politikai, etikai tanulság van abban, ahogyan 
Lengyel József a felszabadult otthonukba visszatérő em berek zűrzavaros helyzetét -  gyakran: 
kiszolgáltatottságát -  ábrázolja, m integy a „forradalm on ütött sebek” további elgennyesedé- 
sének veszedelmére riasztva. A zután ismét egy v ára tlan  fordulat: s a törvénytelenség eme 
újabb megnyilvánulása ú jab b  esztendők szenvedéseit ind ítja  el. Ennek történetét sűríti rövid 
képekbe az elbeszélés befejező része. Cselekménye teh á t időben és térben egyaránt átfogja az 
e tém akörben játszódó összes novellákat.

A köte tben  adja közre esztendőkkel korábban írt Isten ostora című filmeposzát is, amelyben 
az A ttila m ondát a hagyom ányoktól eltérő m ódon, saját élettapasztalata tanulságait bele
vetítve dolgozza fel. Attila a lak jában  a „hatalom  ita lá tó l” megrészegült, egykor nagy te tte
ket végrehajtó , de zsarnokká vált vezetőt m intázza meg. Műve egyszerre lesz történelmi és 
szimbolikus értelmű. Bár a  történeten végigvonul az író általánosító tendenciája, a h a ta 
lomtól m egszédült vezér fokozódó m agányának, félelemérzetének és ennek arányában növe
kedő önkényének, mint elembertelenítő folyamatnak a bem utatása, a filmeposz befejező részében e 
szándék -  H itler vereségére u taló  képeivel -  kissé visszájára fordul. H iszen a filmnovella 
első részében Attila olyan vezér, aki m agán viseli az em beri nagyság vonásait is, s nagy tettek 
létrehozására képes. Az ő egyéni tragédiája is, hogy -  engedve a hízelgésnek és árm ánykodás
nak -  sa já t legjobb em bereit üldözi halálra, kettétörve ezzel nagy tervei megvalósulásának 
lehetőségét. Ez általánosítóbb em beri probléma, és irodalm i feldolgozását olvasva valóban 
nagy történelm i alakok példáira  gondolhatunk. A H itlerre utaló befejezés azonban az egész 
történet m ondanivalóját átb illenti a fasizmus világhódító ábrándjainak b írálatára, illetve a 
felvethető történelm i példákat a hitleri nívóra süllyeszti le, s ezzel megfosztja a filmeposzt 
eredeti, szélesebb tanulságokat hordozó tendenciájától. Priscos bölcs zárószavai -  „H advezér 
egy szem ély legyen, de állam ot kormányozni csak tanáccsal lehet” -  szintén a filmnovella 
egészéből általánosítható gondolatot fogalmaznak meg.

Lengyel legutóbb m egjelent kötete, a M it bír az ember (1965) két új kisregényét ta r
talm azza, mindkettőben érdekes új művészi problém ákkal. Izgalmas kalandokban bővel
kedő, n agy  feszültségű írás a  felszabadulás p illanatá t ábrázoló Újra a kezdet (1964). 
A Tanácsköztársaságot m egjelenítő regény hősét, P renn  Ferencet és tanítványát, Banicza 
Istvánt á llítja  egy ném et haláltáborban játszódó történet középpontjába. 1919 és 1945 
között a kommunista meggyőződését a harc különböző szakaszaiban töretlenül megőrző 
Banicza alakja az összekötő, átívelő híd. Prenn, az egykori önfeláldozó forradalm ár 
visszasüllyedt csak önm agával törődő vagánnyá, sorsa fájdalmasan érint, de követésre 
nem  érdem es többé. Banicza a  szívvel és ésszel m unkálkodó kommunista típusa, aki m inden 
percben kész életét kockáztatni a  közösségért, de tudn i akarja cselekedete értelmét. A har-
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madik kommunista, az ugyancsak m inden áldozatot vállaló Pokornyi, az utasítgató -  és 
utasításokhoz szokott - ,  szinte gépiesen cselekvő ember típusa. A történet fősodra az ő sorsukon 
keresztül vezet a jövőbe, máig m utató, az elkövetkezett hibák lehetőségét előrevetítő tanul
ságokkal. K örülöttük ellentmondásos jellem ek sokasága, s mindegyikük hordoz valóságos 
léte mellett valami jelképes értelm et is. Jellegzetes ellentétpár közöttük a kommunistákkal 
szimpatizáló T rend R ichárd mérnök, aki a felszabadult jövőben építendő tágas városnegye
dekről álmodik, mégis „m egtagadja az életet” -  és vele szemben az emberi lét legmélyére 
süllyedt H arkály doktor, aki viszont görcsösen ragaszkodik a fizikai léthez, pedig „m ár nem 
volna joga élni akarni” . Hogy T rend R ichárd  mégis megmenekül, sőt túléli a megmentésére 
vállalkozó Baniczát is, az Ante apud. . . ultra, Irans című másik kisregényből tudjuk. Jelképes
nek tűnik a nácikat bem utató ellentétpár is: Stuhr, ez a kegyetlen és egész lényénél fogva em ber
telen fasiszta, a parancsnak engedelmeskedő, régi típusú ném et katonán, W olhbrückön átgá
zolva, őt elpusztítva menti át m agát a háború  végén.

Lengyel József a m agyar forradalm i szocialista irodalom hosszú ideig emigrációba kénysze
rült ágának egyik jelentős képviselőjeként tért haza tíz esztendővel ezelőtt. Azóta a hazai olva
sóközönség (és kritika) m ind nagyobb figyelmétől kísérve nőtt nagy íróvá, került m ai irodal
munk élvonalába. Művészi kvalitásait: írásai nagy megjelenítő erejét, lélekábrázolása mély
ségét és gondosságát, tájfestése hangulato t teremtő szépségét, em bert és természetet egységbe 
emelő, valóságost és jelképest töm örítő erőteljes kompozíciós képességét, csakúgy m int nyel
vének racionális hajlékonyságát, intellektuális töltését azok is elismerik, akik egyes novellái 
gondolati tartalm ával vitába szállnak.

Lengyel József írásművészete végigkíséri és kifejezi az úttörő kommunista nem zedék -  tra
gikus epizódokban bővelkedő -  történelm i útját, s emberi sorsokban já rja  végig ezen ú t jó 
formán m inden állomását. Életműve: „egy ellentmondásos kor emberien tragikus vallom ása.”

E R D E I F E R E N C

Kohán György festészete

Aki átlépi e kiállítás küszöbét, számoljon azzal, hogy meglepetésben lesz része; annak elle
nére, hogy aki idejön, azt m ár vonzza valam i Kohán György művészetéhez. Készüljön rá  a láto
gató, hogy ennyi Kohán-kép ellenállhatatlan erővel ragadja meg érzékeit, s aligha sokan lesz
nek olyanok, akik e hatás alól ki tudják vonni magukat.

Ezzel m ár m éltattam  is a kiállítás jelentőségét, s aki Kohán György művészetének szakmai 
elemzését keresi, az ennek tömör összefoglalását a kiállítás prospektusában olvashatja Pogány 
ö . Gábor avato tt tollából. M it m ondhat akkor még a megnyitó beszéd, különösen olyannak 
a szájából, aki sem nem  művész, sem nem  műkritikus, hanem  egy a nézők közül, ha éppen 
ugyanannak a világnak a szószólója is, amelynek a festője Kohán.

Úgy gondolom, hogy három  dologról illő és érdemes szólanom:
-  a festő „illetőségéről” ,
-  a művek emberi-társadalmi becséről,
-  és K ohán György emberi-művészi pályájáról.
Hódmezővásárhely és a Viharsarok m ostanában többször is m egm utatta m agát az ország 

nyilvánossága előtt. Nemrégen volt a vásárhelyiek reprezentatív kiállítása, am i m aradandó 
hatást tett szakkörökben és a legszélesebb rétegekben egyaránt. Ez év tavaszán pedig  olyan 
esemény zajlott le Hódmezővásárhelyen, amiről ugyan nem  sokat írtak az újságok, mégis 
sokan felfigyeltek rá: a Szántó Kovács-mozgalomról való megemlékezés és az ennek emlékét 
megörökítő szobor leleplezése.

Nagy közönség gyűlt össze ez alkalom m al: az egykori mozgalom veteránjai és fiatalok; 
parasztok, munkások, értelmiségiek, továbbá helyi és fővárosi történészek, akik Szántó Kovács
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Ján o sró l és az alföldi szegényparaszti mozgalmakról m ondották el kutatásaik eredményét. 
E bben  az emlékező légkörben tö rtén t meg a Szántó Kovácsékra emlékeztető szobor leleple
zése: Somogyi József műve. Az előadások és a szobor -  bá tran  lehet m ondani -  felkorbácsolták 
a kedélyeket, szenvedéllyel tö rt ki a  vita, s ebben elválaszthatatlanul összekeveredett a m últ és 
a je len , a politika és a művészet, a  különös helyi és az általános -  országos, a hagyományos és a 
m odern . És mindez nem  m arad t meg sem a tornyos városháza falai közt, sem a szoborral 
ékesített tér határai között, hanem  átjárta a várost, s a hullám ai még m a sem ültek el, sem 
a város lakosaiban, sem a vendégek emlékezetében.

Idevaló  illetőségű Kohán György, akinek az életm űvét a következő hely- és időm eghatáro
zással lehet pontosan jellem ezni: a történeti időszak, am it tükröz, az ez a kor, amelyben élünk; 
a hely földrajzi szélessége és hosszúsága pedig az a néhány foknyi zóna, am it Viharsaroknak 
nevezünk. És ez hozzátartozik művészete lényegéhez, m ert ez a senki mással össze nem  téveszt
hető egyéniség ennek a kollektivitásnak a tagja, s géniusza azokat a jegyeket viseli magán, 
am elyek erre a tájra, erre a  népre, s ennek a művészeire olyannyira jellemzőek.

D e m i az új vagy más, illetőleg a  különösen meghökkentő és m egragadó abban, amit K ohán 
tükröz errő l a világról? Az, hogy olyan színekbe és form ákba fogja össze a  dolgok és emberek 
lényegét, am i vakmerőén egyszerűsít és a végsőkig felfokoz. És ebben nem  ismer sem határt, 
sem kím életet, és mégsem ap ad  ki soha az a forrása am i ebből a talajból fakad. Együtt látva 
sok és nagy  képét, magától értetődővé válik, hogy a klasszikussá vált régebbi nagy alföldi festők 
az elődei, s a mostaniak a kor társai, de közöttük félreismerhetetlenül kihangzik a saját egyéni 
hang ja  em beri tartalm ában is, kifejezési form ájában is.

A müvek, amelyek Kohán György műhelyében születtek, egyértelműen korunk müvei, tehát 
m odernek, s ugyanolyan egyértelm űen M agyarország, a Nagy M agyar Alföld és a Viharsarok 
ado tt va ló já t tükrözik, tehát ra jtuk  van a hely hitele is. De ez egyik sem olyan egyszerű dolog.

K o h án  modernsége olyan m élyen és igazán történetien mai, hogy sokan akár kétségbe is 
vonhatják  a  korszerűségét. Egyszerűen azért, m ert a történeti m últ is bennük van, akár száza
dokra visszatekintő érzékletességgel, s a történeti jövő sejtései sem a tegnaptól és a mától elsza
kítva v illannak  fel a képeken. Ezt egyszerűen szólva úgy is lehet m ondani, hogy nem  divatosan 
m odern ez a  mester, hanem  a  m ú lta t nem feledően korszerű, aki azt is tudja vagy sejti, hogy 
a  jövő sem  függetlenítheti m agát ezektől.

Az előadás drámaisága, sokszor zordonsága, olykor m in tha pesszimizmust sugározna. Pedig 
ez nem  pesszimizmus, csak nem  a naiv  életöröm és nem  az illúziókban ringatózó reménykedés, 
hanem  olyan magatartás, m ely m inden eddig volt, jelenleg is létező és ezután is lehetséges 
feszültségek és konfliktusok terhe a la tt sem megroggyanó emberségre épül.

És a hely hitelét sem egy szűkebb világba való bezárkózás adja, hanem  ellenkezőleg: az itt 
létező konkrét valót úgy fejezi ki, hogy arra a földgolyó más részei is ráhangzanak; Európából 
is, A m erikából is. Aki itt a provincializm us gyanúját tám asztaná, az nagyon leleplezné magát. 
Azt á ru ln á  el ugyanis, hogy az általános emberit, az egész nagyvilágot átfogóan egyetemest, 
nem a  végtelen gazdagságú helyi és különös alkotóelemek együtteseként fogja fel, hanem vala
hol ezek fö lött s ezektől elszakítva véli megkonstruálni.

K ohán  György pályáját ilyen földrajzi helyekkel lehet jellemezni: Gyulavári, Hódmezővá
sárhely, Budapest, Párizs, m ajd  ú jra  Budapest és ú jra  Vásárhely. Ez a földrajzi grafikon m ár 
egym agában is sokat mond, de m ég többet, ha melléteszünk még néhány hasonló útvonalat: 
N agyszalonta-N agykőrös-Budapest; vagy É rdm indszent-D ebrecen-N agyvárad-B udapest- 
Párizs-B udapest; vagy a legközelebbit: V ásárhely-Szentendre-Itália-B udapest. Ennyi is 
elég a n n ak  példázására, am it a költő így m ondott ki: „az Értől az Óceánig”.

A m ester, aki ezen a kiállításon megjelenik előttünk, ezen a pályán halad. Jósors vagy bal
sors is közrejátszik abban, hogy ilyen pályákon ki m eddig ju t  el a nagy egyetemességig, s élet
műve m iből, mennyit visz el a  nagy Óceánig. Kohán Györgyöt nem  kényeztette el a jósors, s min
den lépésért, amit e pályán m egtett, fölösen is megküzdött. Talán éppen ez a kiállítás veszi 
felcsapó hullám ként a há tára , s viszi tovább műveit az óceán felé. Rem énykedhetünk ebben, 
s hőn kívánjuk is ezt az igaz em bernek is, a nagy művésznek is.
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Állásfoglalás
S Z IL I JÓ Z S E F

A  szocialista művészet sajátossága

Az ún. realizmus-vitát kiváltó kérdésfel
tevések tényleges elméleti akadályokat h á rí
tottak el, és új szempontokat adtak a m arxista 
esztétika további fejlődéséhez. Jelentőségük 
visszatükröződik az M SZM P Kulturális Elm é
leti Munkaközösségének A szocialista realiz
musról (Társadalm i Szemle, 1965. 2. sz.) cím ű 
tanulm ányában is.

Nem is „realizmus-vita” volt ez: a szocia
lista művészetről, irányzatainak korszerűsé
géről, fejlődésének távlatairól és feltételeiről, 
a szocialista művészet esztétikai sajátszerű
ségéről vitatkoztunk. A K ulturális Elméleti 
Munkaközösség állásfoglalása segít abban, 
hogy ez az eszmecsere megszabaduljon a 
fogalmaknak önálló létet tulajdonító realiz
mus-értelmezések és a gombamód szapora, 
önkényesen „rugalm asított” , „kitágított” , 
partta lan íto tt és medertelenített realizmus
koncepciók ballasztjától, s így az erőket az 
érdemi feladatokra összpontosítja. Az Idősze
rű ideológiai feladatokról című irányelvek sze
rin t ilyen fontos, aktuális feladat a szocialista 
művészet esztétikai törvényszerűségeinek vizsgálata, 
am itől elválaszthatatlan a marxista esztétika 
átfogó, szilárdan a marxista világnézetre és 
társadalomszemléletre alapozott történeti-lo
gikai rendszerének kidolgozása. E bben a 
tekintetben a nemzetközi esztétikai vita szer
ves részét alkotó hazai vitának számottevő 
eredményei vannak.

Az esztétikai vita hazai előzményei

Néhány m agyar irodalomtörténész m ár az 
ötvenes évek elején felismerte, hogy a m ar
xista irodalom történetírás és kritika fejlődése 
az ún. realizmus-antirealizmus tétel rad iká
lis korrekcióját követeli meg. Például Sőtér 
István 1953 és 1956 között m egjelent tanu l
m ányai a X IX . századi m agyar irodalom  
fejlődésének tényei alapján korrigálták Lukács

György romantika-fogalm át és értékelését, s 
ez realizmus-értelmezésének korrekcióját is 
m agával hozta. A m arxista irodalom történet
írás ilyen típusú eredm ényei válto tták  ki azt 
a fordulatot, amely első ízben az 1955-ös 
m agyar irodalom történeti kongresszuson nyert 
kollektív kifejezést. „E z a kongresszus ugyanis, 
mely Lukács realizmus-koncepciójának a m a
gyar irodalom történetére való következetes 
alkalmazása érdekében jö tt  létre, éppen en
nek ellentmondásait hozta felszínre és hitelét 
ingatta meg, gyümölcsöző ösztönzést merítve 
a kongresszuson részt vevő külföldi, elsősorban 
szovjet tudósok új szemléletet tükröző felszó
lalásaiból” (Klaniczay T ibor: Marxizmus és 
irodalomtudomány. Budapest, 1964. 257.). A je 
lenkori m agyar és külföldi irodalom  fejlődé
sének tanulságait, m indenekelőtt a szocialista 
irodalom  előzményeit, forrásait és korábbi 
fejlődésszakaszait feltáró kutatások szintén 
jelezték, hogy -  Szabolcsi Miklós szavaival 
élve — „van olyan veszélye a realizm usra való 
irányvételnek, amely egy, a kritikai realiz
mus nagy teljesítményeihez hasonló »nagyrea
lizmust« szegez szembe a szocialista realiz
mussal” ( Tanulmányok a magyar szocialista 
irodalom történetéből. Budapest, 1962. 9-10.). 
M int A magyar irodalom története eddig meg
jelent kötetei m utatják, a m agyar irodalom- 
történet marxista szintézisének kimunkálásá
ban is fontos szerepe volt a realizmus-anti
realizmus séma elutasításának.

Ugyanilyen pozitív eredm ényei voltak a 
szocialista irodalom és művészet korszerűsé
géről és értékkritérium airól 1957 óta folyó 
kritikai, publicisztikai vitáknak is. Elvetették 
a szocialista művésziség szűkkeblű, maradi 
értelmezését, s a nem  szocialista eszmeiségű 
művészet vívm ányainak differenciált elem
zésére indítottak. I t t  azonban — az imént 
leírt tendenciától eltérően — sokáig az volt 
a helyzet, hogy a vitázók nem  utasították el 
következetesen a realizm us-antirealizm us té
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telt. N oha ellentm ondásait m ind  nyilvánvalób
bá  tették, tartózkodó álláspontjuk megköny- 
nyítette  némely esztétikusnak azt a törekvé
sét, hogy az eredeti form ájában diszkreditá
lódott tételt, (mely m inden m odern, avant
gardista stb. jelenséget a dekadencia, az ál
művészet stb. körébe utalt) enyhített formá
b an  újítsa fel -  az „antirealizm us”  szót az 
eufuisztikus „nem -realizm us”  kifejezéssel he
lyettesítve. Legegyértelm űbben H erm ann 
Istvánnak  a Tiszatáj 1963. decem beri szá
m ában  megjelent eszm efuttatásából derül ki, 
m it je len t az efféle „továbbfejlesztés55. H er
m ann  ugyanis, m int Kovács Sándor Iván 
írja , „k izárja  a szocialista realizm us genezi
séből a baloldali, m arxista m odern törekvé
seket55 (Tiszatáj, 1964.2.sz.). Ez persze logi
kusan következik az alaptételből. Azok a 
teoretikusok viszont, akik a realizmus-nem- 
realizm us tételt vallják, de deklarative elis
m erik a szocialista művészet nem  realista ágá
nak  egyenjogúságát a realista stíluséval, rea
lizm us-centrikus esztétikai alapvetésükkel ke
rü lnek  ellentmondásba*. Ez következik be 
m ég h a  kijelentik is, hogy a  realizmus és a 
nem -realizm us szembeállítása nem  kapcsoló
dik semmilyen értékítélethez. Efféle kettősségbe 
ü tközünk akkor is, ha Lukács Györgynek a 
m odernizm ust és az avantgardizm ust elítélő 
elvi tételeivel a m odernista szerzőket és a szo
cialista avantgarde képviselőit „rehabilitáló” , 
illetve a realizmus „sokstílusosságáról” szóló 
nyilatkozatait próbáljuk összeegyeztetni.

Az útkeresést illetően döntő körülmény, 
hogy a realizm us-antirealizm us sémának, il
letve a nagyrealizmus-elméletnek esztétikai 
lényegét „zárójelbe téve” fejlődött az a műve
lődéspolitika, melynek az ellenforradalom  
leverése óta eltelt időszakban az egészséges 
fejlődési lehetőségek m egterem tését köszön
hetjük. Ezt a művelődéspolitikát nem  pragm a
tizm us, hanem  szilárd elviség jellem ezte. A lap
ja  az új fejlődésszakasz történelm i feladatai
nak  felismerése, a párt általános politikája 
volt. S ez elméleti felismerés volt, — a marxiz-

* M egítélésünk szerint ezért problematikusak 
Szigeti József A szocialista realizmus elméletéhez c. 
tézisei, melyek a felsőoktatási intézmények marxiz- 
m us-leninizm us oktatóinak 1964. jan u á r 31-i orszá
gos konferenciáján elhangzott előadásának fő gon
dolatm enetét tartalmazzák. — A nagyrealizmus-el- 
mélet rugalmasítási kísérleteiről lásd Illés László 
Újabb viták az avantgarderól c. cikkének A „realiz
m us-antirealizm us” elméletének változásai c. feje
zetét (K ritika, 1964. 4.).

mus, s benne a marxista esztétikai gondolko
dás továbbfejlesztése és alkotó alkalm azása a 
társadalm i cselekvés egyik sajátos területén. 
Az elmélet m unkásai így hovatovább válasz
úihoz érkeztek: a meglevő, „kidolgozott” , s 
u tóbb  tetszetősen „rugalm asított” elméleti 
rendszereket igazolják-e, vagy egy olyan esz
tétikai rendszer kidolgozásán fáradozzanak, 
am ely szervesen magába foglalja a szocialista művé
szet fejlődését elősegítő művészet-politika elveit és 
tapasztalatainak általánosítását?

O lyannyira félreérthetetlenül, a helyzet 
m arxista értékelésére alapozott művészet- és 
irodalom politikai gyakorlat, illetve a benne 
rejlő eszmei tendencia alkotta a realizm us- 
antirealizm us tételre és a vele rokon realiz
m us-koncepciókra vonatkozó bírálatunk alap- 
át, hogy leghevesebb vitapartnereink is kény

telenek voltak tudom ásul venni: nem a helyes 
elveket megvalósító művelődéspolitikát, hanem a 
csődbe került, következetlenül és elvtelenül „rugal
masított” elméleteket bíráljuk. Elsőrangú politikai 
feladat volt érvényre ju tta tn i az esztétikában 
is a X X . és a X X II. kongresszus ú tm utatásait. 
N em  érthettünk  egyet a realizm us-antirealiz
mus elvének olyasfajta aktualizálásával, am ely 
választóvonalat húzva békeharc és szocia
lizmus között a  művészet modern formavív
m ányaitól óvott, és a szocialista művészet 
tendenciáit a polgári irodalom és művészet 
realista stílustendenciáinak csúcsteljesítmé
nyei felől ítélte meg. S nem érthettünk egyet 
azokkal a felfogásokkal sem, amelyek az esz
mei tendenciák h arcát tagadták a huszadik 
századi formavívm ányok relatív egységét a b 
szolutizálva.

Némelyek nem  vagy csak nehezen lá tták  
be, hogy lehetséges a realizmus-antirealizmus, 
illetve a  nagyrealizmus-koncepciótól függet
lenül is olyan esztétikai koncepció, am ely 
egyik irányba sem tesz engedményeket. Ez az 
értetlenség gyakorlatilag nehezítette meg a  
szocialista művészet és irodalom korszerű 
törekvéseit elősegítő esztétikai koncepció ki
m unkálását és ismertetését.

Nyíró Lajos A X X II. kongresszus és irodalmi 
életünk néhány kérdése (Kortárs, 1962. 1.) cím ű 
írása rendre föltette azokat a kérdéseket, 
melyek jórészt m áig is az esztétikai vita cso
m ópontjait képezik. Ekkor azonban nem  
került sor a  nézetek nyílt konfrontálására. 
Joggal á llap ítha tta  meg a Tiszatáj cikkírója: 
„Nyírő Lajos polemikus hangú, égető kérdése
ket felvető tanulm ánya nagyobb figyelmet 
érdem elt volna. Sajnos, a pesti irodalm i
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orgánumok hasábjain nem  reagáltak írására, 
így a Tiszatáj vállalkozása, hogy a cikk gon
dolatait továbbgyűrűztető vitának teret ad
ón, annál m egbecsülendőbb” (Csetri Lajos: 

Realizmus vagy „ örök” realizmus -  gondolatok 
a Nyírö-vitdhoz. Tiszatáj, 1962. 6.). 1962 
elejétől (a bekövetkezett szerkesztőváltozás 
után) a Kortárs m ár csak célozgatott arra , 
hogy nézeteltérések vannak  a realizmus kér
désében, s m agyarázatul leközölte Heller 
Ágnes plátói dialógusát (Kortárs, 1963. 4.). 
Ez a cikk egyben a Lukács-iskola zászlóbon
tása is volt a nagyrealizmus-elmélet pozíció
inak védelmében. 1963 m ájusában a kritiku
sok szegedi konferenciáján a többség éles 
v itában foglalt állást a szocialista irodalm unk 
új jelenségeit, többek között Fejes Endre 
Rozsdatemetőjé t a nagyrealizmus nevében el
utasító nézetek ellen. Ez a konferencia meg
m utatta , hogy a kritika igényli az irodalm i 
fejlődést segítő esztétikai hipotéziseket. Kifej
tésükre és a nézetek nyilvános konfrontálására 
nyújtott lehetőséget 1963 őszén a Kritika 
megindulása.

A vitának ez az ú jabb  szakasza a legszéle
sebb nyilvánosság előtt, az irodalomelméleti, 
esztétikai érdeklődést felpezsdítve bizonyí
to tta  be, hogy időközben egy újszerű, d ina
mikus marxista esztétikai szemlélet alakult ki. 
E tendencia műhelyei korábban -  s persze 
továbbra is, a Kritikával párhuzam osan -  
elsősorban az irodalom tudom ányi folyóiratok 
voltak. Közülük is kiemelkedő a Világiro
dalmi Figyelő (Helikon) szerepe. Realizmus
száma (1963. 4.) Miklós Pál meggyőző 
logikájú tanulm ányával és gazdag doku
m entum anyagával a nemzetközi esztétikai 
vita tapasztalatainak súlyát helyezte a hazai 
vita mérlegébe, s további összefoglaló, jellegű 
számai (a közép-európai avantgarde-ról, az 
európai irodalom m ai irányzatairól stb.) ki
szélesítették ezt a helyes irányba orientáló 
hatását. A Kritika ban  lefolyt vita sem csak 
a realizmus fogalmi kérdéseire szorítkozott. 
Fölösleges itt felsorolni m inden olyan, im m ár 
több kötetre rúgó cikket és tanulm ányt, mely 
a vitának egészséges irányt adott. K öztük 
több is akadt, am i nemzetközi visszhangot 
keltett: például a G araudyval és a Lukáccsal 
vitatkozó cikkek, az avantgarde-ra vonatkozó 
kérdésfeltevések, a nem zeti jelleg és a szocia
lizmus, valam int a „kispolgáriság” kérdés
körében vitatkozó írások. Sem a belőlük, 
sem a Kritikából közölt íróportrékból, recen
ziókból, a művészetek és a más tudatform ák

kölcsönhatásával foglalkozó írásokból sejlő 
pozitív eszmei, esztétikai tendencia nem  vá
lasztható el attól az újszerű esztétikai törekvés
től, amely legközvetlenebbül az ún. realizm us
vitában fejeződött ki. Éppen e kiszélesedés, az 
új kutatási területek, kérdések és módszerek 
irán ti érdeklődés a vita egyik legfontosabb 
eredménye. Nagy jelentősége van ennek az  
olyan konkrét feladatok megvalósításában is, 
m int amilyen például az Irodalom történeti 
Intézet tervei között szereplő m arxista iro
dalomelméleti szintézis megalkotása. A nnál is 
inkább ez a fajta  érlelődés az ún. realizm us
vita igazi folytatása, m ert a realizmus-fogalom 
vitája lényegében m ár lezárult. E rre  utal a 
vitát értékelő írások közül Nyírő Lajos Miről 
és miért vitatkozunk? (Kritika, 1965. 2.) című 
cikke, a K ulturális Elméleti Munkaközösség 
vitaanyaga, s legutóbb Kispéter A ndrás össze
foglaló értékelése A Kritika című folyóiratról 
(Társadalm i Szemle, 1965. 6.). A vitának ez 
a szakasza megerősítette és elm élyítette azt 
az alapvető igazságot, hogy -  m in t K ispéter 
írja -  „az esztétika egyik központi kérdése 
a műalkotásnak a valósághoz való viszonya, ak ár 
használjuk jelölésére a realizmus szót, akár 
nem !”

V alóban: a vitatkozók álláspontjai közötti 
különbség lényege e viszony eltérő értelm e
zése.

Két megközelítés

A K ulturális Elméleti M unkaközösség ta 
nulm ányának azt a m egállapítását, hogy „a  
realizmus-vita egyik legáltalánosabb tanul
sága, hogy időszerűtlenné vált a szocialista 
realizmus kérdéseinek a X IX . századi hagyo
mányok oldaláról való egyoldalú megközelí
tése” , egy sok nehézséget és félreértést okozó 
problém a m egoldásának tekinthetjük. A vita 
másik nagy tanulsága ebből következik. Az 
ugyanis, hogy a szocialista m ozgalom  és a 
szocializmust építő társadalom  művészete 
minőségileg új fejlemény a művészet törté
netében, s ezért esztétikai sajátosságának vo
násait a jelenkori művészeti folyam at, jelesül 
a szocialista művészet elemzésével kell meg
ragadni. Ezzel függ össze az a term inológiai 
vonatkozású tanulság, hogy a „szocialista 
realizmus” kifejezés egyetlen jelként jelöli a szo
cialista mozgalom és a szocializmust építő társa
dalom művészetének esztétikai sajátosságát, a szo
cialista esztétikai eszményt.

Ezek a v itában  igazolódott tanulságok m u-
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tá tják , hogy a dolog lényegét, az esztétikai 
megközelítés történetiségét tekintve nem  külön
böző realizmus-koncepciók csaptak össze, 
h an em  -  hellyel-közzel m ég az egyes elméleti 
rendszerek fogalmi, term inológiai kereteitől 
függetlenül is -  két ellentétes esztétikai meg
közelítés között folyt a vita.

M i jellem zi ezt a két felfogást?
A z egyik azon az előfeltevésen alapul, hogy a 

művészet már végbement fejlődése a művészeti fe j
lődés teljességét jelenti.

A m ú lt nagy alkotásaiból elvont jegyeket 
kodifikáló, egyszer s m indenkorra érvényes 
norm arendszereket felállító, ilyen vagy olyan 
stíluseszm ényt idealizáló esztétikák nem  fehér 
hollók az esztétika történetében. Az sem meg
lepő, hogy marxista igényű esztétikai kezde
m ényeket is megigéz a zá rt és harmonikus 
rendszer vagy a koroktól független művészi 
tökély ideálja. Az ilyen felfogás logikája sze
r in t a  szocialista művészet a szocializmus előtti 
m űvészeti jelenségekkel kerül egy kalap alá. 
V elük m éretik, s m ert különbözik tőlük, 
könnyűnek találtatik. É ppen  az m arad szá
m on  kívül, am i új benne, s az válik normává, 
am i benne a korábban meglevővel azonosnak 
látszik.

A másik felfogás szerint a művészet a társadalom 
fejlődése során lényegi, funkcionális változásokon 
mehet keresztül. E felfogás szerint a  „legkidol
gozo ttabb” esztétikai rendszer is m erev és holt 
dogm ák gyűjteménye, ha  nem  a  korábbiak
hoz képest minőségileg új művészeti jelen
ségek törvényszerűségeit ragadja  meg.

Vagyis a  szocialista művészet kialakulására 
jellem ző változás nem csak másodlagos m ű
vészeti kritérium okat érint, nem  csak külsőd
leges változás. Megváltozik a  művészet tá r
sadalm i helyzete, valam ennyi lényegi, társa
dalm i funkciója. Új esztétikai értékrend jön  
lé tre . Ez elsődlegesen az új társadalm i rend 
esztétikai és művészeti szükségleteinek felel 
meg. Az új társadalom  e szerint ítéli meg a 
m űvészeti fejlődés egészét, m ind a m últ 
m űvészetét, m ind a művészet fejlődésének 
táv la ta it. Csak az olyan esztétika általános 
érvényű a  m aga történelm i korlátái között, 
mely szerin t a művészet fejlődése nem  lezárt 
folyam at, nem  ismétlésekből összeadódó 
„rossz végtelen” , hanem  valóságos történelmi 
fejlődés. Az ilyen esztétikai előfeltevések fej
lődésre sarkallják m agát az esztétikát is; az 
új jelenségek kutatására késztetik, s előre
lendítik az esztétikai megismerés történelmi 
fejlődését.

Művészet és valóság viszonyának történetisége

A  visszatükrözés az anyagi lét általános 
tulajdonsága, különböző szintű és rétegező- 
désű formái m ind a természet, m ind a társa
dalom  mozgásában je len  vannak. A tu d a t 
lényege is visszatükrözés. Ezt fejezi ki lét és 
tu d a t, objektum  és szubjektum  megismerő vi
szonyában a visszatükrözés ismeretelméleti fo
galm a. E viszony „tiszta” példája az elméleti 
megismerés. Bonyolultabb a helyzet, ha a 
m űvészetben is jelen levő objektum-szubjek
tu m  viszonyból, az így föllelhető megismerő 
m ozzanatból kiindulva próbáljuk m egragadni 
nem  egyszerűen a művészi megismerésnek, 
hanem  m agának a művészetnek a lényegét.

A művészet m aterialista ismeretelméleti 
megközelítése közben az egyik hibalehetőség 
az, hogy a megismerést, a visszatükrözési 
egyszerűen a műalkotás á lta l ábrázolt való
ságszelet és az ábrázoló „képm ás” viszonyára 
korlátozzuk. Az efféle „realizm us” eszményí
tésétől az igényesebb realizmus-centrikus esz
té tikák  elhatárolják m agukat, a köztudatban 
azonban  máig is elevenen hatnak  az ilyen 
du rva  vulgarizáláson alapuló, a személyi kul
tusz időszakában kiváltságos helyzetet élvező 
„esztétikák” . Ám az igényesebb esztétikai 
megközelítés sem tud  túllépni azokon a kor
látokon, amely abból a téves előfeltevésből 
adódik, hogy m ű és valóság viszonya ugyan
olyan szubjektum-objektum viszony -  a kép 
és a  kép tárgya közti viszony - ,  m int amilyen 
a fogalm i megismerés alapjául szolgál. Leg
differenciáltabb form ájában az ilyen meg
közelítés eljuthat odáig, hogy a művészi és a 
tudom ányos megismerés közötti különbséget 
a művészi képmás „sű ríte tt” , „stilizált” , 
„szim bolikus” jellegével m agyarázza, hang
súlyozza, hogy a fogalmi megismerésben sze
repet játszó „á lta lán o sáh o z  képest a művészi 
megismerés szférája a „különös” szférája. 
Ez a  fogalom -  az egyes és az általános, a 
konkrét és az elvont közötti széles mozgás
szféra feltételezésével -  a rra  is alkalmas, hogy 
a m űvészeti fejlődés táv latait nyílttá tegye. 
M inthogy azonban eredendően a „képm ás” 
és a kép tárgya (noha igen széles értelemben 
vett tá rgya  — gondoljunk az „intenzív totali
tás” fogalmára) közti adekvát viszony fel- 
tételezése e hipotézis alapja, a rra  indítja alkal
m azóit, hogy a „ham is szélsőségeket” nyese
gessék. Legfeljebb utólag veszik tudomásul, 
hogy a szélső pólusok -  az egyes vagy az 
általános -  felé történő eltolódás nemcsak a
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m últ m ár igazolt értékeinek az esetében (pél
dául Shakespeare és Racine esetében), hanem  
a  tegnapi, m ai és holnapi fejlődés során is 
lehetséges és szükséges m ozzanat. Aligha vé
letlen, hogy az „arany középút” , a klasszicista 
típusú esztétikák moderáló tendenciája iga
zolódik így a „különösség” esztétikai fogalm á
val, s hogy mindez mértéktelen óvatosságra 
késztet m inden olyan művészeti törekvéssel 
szemben, amely ezt a középutat okkal, ok 
nélkül elutasítja. M árpedig a művészeti fej
lődés nagy fordulatai során feltalált új u tak  
idővel ugyan arany középutakká válhatnak, 
de kezdetben nem  azok. A nnyira nem , hogy 
az esztétikai értékelés némely letéteményesei 
látszólag joggal kérhették és kérhetik számon 
e felfedezőktől „a  művészet örök törvényei
nek” tiszteletben tartását.

Az ilyen típusú esztétikai megközelítéssel 
szemben alighanem  jogos kérdés az, hogy 
mi okozza a különösség szféráján belül a 
szélső pólusok felé való, kétségkívül nagy, 
klasszikus értékű alkotások és irányzatok által 
igazolt eltolódást. Helyes az a válasz, hogy 
ezt csak konkrét történeti és esztétikai elem
zéssel lehet kideríteni. További kérdésünk az, 
vajon nem kellene-e az esztétikának elsősor
ban  m agát ezt a mozgást, az ilyen vagy olyan 
irányú „eltolódás” törvényszerűségeit tan u l
mányoznia -  vajon nem  így tudunk-e igazán 
túllépni a polgári esztétika nagy, klasszikus 
rendszerein? Hiszen a művészet ellentm ondá
sosságára elvontan m ár K an t an tinóm iái is 
utaltak, s Hegel szerint „a  képzet elé hozták” 
az ellentmondást. M aga Hegel, noha idea
lista módon, igen bensőségesen tu d ta  meg
ragadni ennek az ellentm ondásnak a társa
dalm i természetét. Igyekezett leírni fejlődését 
is egy általa idealista és retrospektív m ódon 
szemlélt történelm i mozgásfolyam at része
ként. Az a benyomásunk, hogy a  művészet 
lényegét és fejlődéstörvényeit csak akkor lehet 
m egragadni, ha az em beri társadalom  fejlő
désének, az emberiség társadalm i-történelm i 
gyakorlatának részeként tanulm ányozzuk. E 
fejlődés koncepciója — a m arxizm us történe
lemkoncepciója -  a történelm i m aterializm us. 
Az ilyen megközelítés differenciáltabbá, pon
tosabbá teszi a művészet -  úgym ond — tisztán 
ismeretelméleti megközelítését is. Ezekre a 
következményekre itt csak röviden tudunk 
utalni.

Elsősorban arra derül így fény, hogy az 
esztétika kérdéseinek ismeretelméleti tárgya
lásában nem  ju to tt még kellőképp érvényre

az a sarkalatos tétel, amely a m arxista ismeret- 
elméletet elválasztja minden korábbi ismeret- 
elmélettől — beleértve a m aterialista típusúa- 
kat is. A gyakorlat kategóriájának ismeret- 
elméleti funkciójára gondolunk. E  kategória 
következetes ismeretelméleti alkalm azása teszi 
lehetővé a m arxizm us előtti ismeretelméleti 
gondolkodás korlátainak -  szubjektum  és 
objektum, lét és tu d a t merev elválasztásának 
és szem beállításának -  áttörését. A m i a m ű
vészetben jelenlevő megismerő m ozzanatot 
illeti: nem  elég deklarálni m űvészet és való
ság kölcsönhatását, a művészi visszatükrözés 
aktív jellegét; meg kell találni e kölcsönhatás 
és aktivitás alap ját. Nem elég csak általános
ságban u taln i az alkotói szubjektivitás aktív 
erejére, a ha tást közvetítő form a tartalom 
érzékeltető, evokatív lehetőségeire. M indez a 
művészet lényegéhez tartozik, sőt, úgy látszik, 
ezen a ponton a művészet á t is lépi az elmé
leti megismerés, a szigorúan vett vissza
tükrözés kereteit. Átlépi, és sok tekintetben 
adós is m arad  az elméleti megismerés, az 
ilyen értelm ű — szubjektum és objektum  vi
szonyában vizsgált -  visszatükrözés lehető
ségeinek kihasználásával. Igen lényeges vo
natkozásokban ignorálja ezeket a kereteket: 
ha a „különösséget” nem a X IX . századi 
realizmus eszményeinek megfelelő, a szociális 
típusok szemléletes képeit nyújtó  „tipikus” 
fogalmával azonosítjuk, kiváltképp szembe
tűnő e túllépés „merészsége” .

Ami a művészi forma tartalom érzékeltető, 
evokatív funkcióját illeti, félő, hogy a realiz
mus-centrikus esztétikák -  még legkifinomul
tabb változataik is -  a befogadót bizonyos 
értelemben tabula rasa-пак tekintik. V alam i
féle „egyetemes” , „átlagos” , „norm ális”  em
beri érzékenység és művészi fogékonyság üres 
absztrakciója lebeg a szemük előtt. Lényegé
ben egy olyan műélvező képzetére hivatkoz
nak, amely csak valaminő átlagos, kiegyenlí
tett, történelem feletti ízlést, statikus esztétikai 
és történeti (?) tudatosságot képvisel. Abból 
ered ez a h iba, hogy a művészetben oly lénye
ges szubjektum és szubjektum (alkotó és be
fogadó) közötti viszonyt, csak m in t individuá
lis, csak m in t elszigetelt egyének közötti vi
szonyt tudják  felfogni, nem veszik figyelembe 
e viszony társadalm i természetét, az t a tényt, 
hogy a művészeti folyamat, csakis ilyen — 
egyszerre individuális és társadalm i -  viszo
nyokban egzisztálva, része a társadalm i folya
m at egészének. S a művészeti folyam atnak 
ezen dim enziójában, a társadalm i, történeti
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fejlődésében felfogott szubjektum -szubjektum  
viszonyban valósul meg végül is az ismeret- 
elméleti megközelítés á lta l vizsgált szubjek
tum -ob jek tum  viszony, a  m űvészi vissza- 
tükrözés. E bből pedig az következik, hogy a 
művészet kétségkívül visszatükrözés, de nem az 
elméleti megismerés sajátos, érzéki hatások
kal, a fo rm ák  evokatív erejével színezett és 
m ódosított változata, hanem  olyan közvet
lenül ak tív  hatás a társadalom ra, am ely csak 
em ber és em ber közötti közvetlen — a közvet
lenséget biztosító tárgyi form ában, m űalkotá
sokkal közvetített -  viszonyként valósulhat 
meg. E zért a  művészetben van  egy olyan moz
zanat, am ely  szögesen ellentétes az elméleti 
megismeréssel. Ezt a m ozzanatot a  különböző 
esztétikák „kifejezésnek” , „ in tu íciónak” , „a l
kotásnak” , „teremtésnek” stb. nevezik, s rend
szerint el is választják attól a m ásik m ozzanat
tól — az imitációtól, az ábrázolástól stb. - ,  
amely legalábbis hasonlít a fogalmi megismerés 
szubjektum -objektum  viszonyában végbemenő 
tükrözéshez.

Az esztétika történetében a rra  is van  példa, 
hogy az így feltételezett sajátos művészeti 
ellentm ondás egységét, harm ón iá já t tekintik 
elsődlegesnek és értékalkotónak, valam int 
arra  is, hogy az ellentmondás egyik oldalát — 
az im itáció vagy az intuíció o ldalá t — abszo
lutizálva hoznak  létre esztétikai értékmércéket. 
Ezek az o ldalak fejeződnek ki az olyan kor
relativ ellentétpárokban, m elyeket gyakran 
említenek a  művészettel kapcsolatban („tiszta 
műviség”  és „tiszta természetesség” , stilizált- 
ság és eszköztelenség, zártság és nyitottság, 
egyszerűség és bonyolultság, nyugalm asság és 
m ozgalm asság, egység és sokféleség, életszerű
ség és absztrakció stb.). M indezt viszonylag 
könnyen ki lehet mutatni a m űvészet stiláris, 
form anyelvi vonásaiban.

Lényegében eddig ju tnak  el a különböző 
stílustipológiai alapvetésű esztétikai érték- 
elméletek, beleértve azokat a realizmus
elm életeket is, amelyek a művészi visszatükrö
zés értékét, igazságát realista stílus von ásókkal 
hozzák kapcsolatba. Ism eretelm életi a lap 
vetésük valószínűleg azon a ponton  tartalm az 
lényeges elm életi hibát, hogy nem  veszi 
figyelembe: a  művészet m in t a társadalm i 
gyakorlat része nemcsak egy statikusan adott 
társadalm i valóság empirikus megismerésére 
alkalmas, han em  arra is, hogy a valóság fejlő
désének, megváltoztatásának követelm ényeit ki
fejezze. M égpedig nemcsak vagy nem  elsősor
ban az elm életi megismeréshez közel álló, vagy

velük analóg visszatükrözési formákban -  az 
érzékletes, élethű, „érthe tő” ábrázolás formái
ban  - ,  hanem  olyan form ákban is, amelyek vagy 
m integy rendhagyó m ódon a közvetlen elmé
leti megismerés form áiba csapnak át, vagy 
ettől messzire távolodva a közvetlen érzéki 
cselekvés erejével hatnak , s ennek megfelelő 
reakciókat keltenek a „m űélvezőben” .

M indez azt is jelenti, hogy a művészet, 
am ely némely vonatkozásban megismerés és 
visszatükrözés, más vonatkozásban m aga is 
valóság. A képzőművészet alkotásai az em ber 
term észeti környezetének is részévé válnak — 
elősegítik e környezet elemberiesítését, társa- 
dalm iasítását. A művészet más típusú alkotásai 
a képzőművészet alkotásaival együtt az em ber 
társadalm i környezetének részei. Igaz, a m ű
vészet nem  követeli meg, miként a vallás, 
hogy fikcióit valóságosnak tartsuk, de e fik
ciók — a vallásé is — a társadalom  tudatába 
behatolva a társadalm i valóság részeiként 
szerepelnek, hatnak a szellemi és érzéki egy
ségében lezajló társadalm i folyamatokra.

A művészet alkalmas m eghatározott típusú 
em beri, társadalm i energiák sűrítésére és köz
vetítésére. A tárgyi feltételek fejlődése sem 
közömbös ebben a vonatkozásban. Gondol
ju n k  csak az új művészeti ágak megjelenését 
lehetővé tevő technikai apparátusok -  például 
a filmművészettel kapcsolatos apparátusok — 
fejlődésére vagy -  az irodalom m al kapcsolat
ban  — a könyvnyomtatás feltalálására. Ide 
tartozik a szubjektív feltételek megteremtése 
is: a művészeti konvenciók kollektivitásának 
biztosítása, a művészeti intézmények és a 
köznevelés által biztosított tudati feltételek 
stb. A társadalom  értékalkotó tevékenysége 
nyilvánul meg m indebben, de mindez egyben 
a művészet társadalm i hatásosságának is fel
tétele. M időn a művészet mint visszatükröző 
áll szem ben a valósággal, lehetőségeit és fel
a d a ta it ezek a feltételek is meghatározzák.

H a  a művészetet így vesszük számba, nem 
csak azon az esztétikai robinzonádon ju tunk  
túl, am ely a  csak m űalkotást és a csak valóságot, 
csak alkotót és csak befogadót szembesítő, az 
individuális viszonyokat absztraháló „tisztán 
ism eretelm életi” esztétikák sajátja, hanem azon 
a vulgárszociológiai színezetű történelem
koncepción is, amely a művészet általános 
form áiként megjelenő „objektív form át” úgy 
tekinti a  társadalm i valóság visszatükrözésé- 
nek, m in tha  ez a visszatükrözés az ökonómiai, 
szociológiai stb. megismerés pótléka vagy 
függvénye lenne. T úlju tunk  azon az esztétikai
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kiinduláson is, amely a művészetet a művészet 
olyan geneziséből próbálja  megérteni, mely
ben csak művészet és valóság kettőssége sze
repel -  azaz egy elvont, nem valóságos m ű
vészet-fikció áll szemben egy művészet nél
küli, elvont valóság-fikcióval. H olott a m űvé
szetet az elvontság legmagasabb fokán, a 
filozófia legáltalánosabb kérdésfeltevései köré
ben sem tekinthetjük másnak, m int ami való
jáb an : a társadalm i gyakorlat szerves részé
nek, konkrét történetiséggel bíró reális je len 
ségnek.

Ilyen általános filozófiai kérdés a művészet
tel kapcsolatban -  annak  a kérdésnek függ
vényeképp, hogy ,,m i a művészet?” -  a m ű
vészi érték és értékelés problémája.

Értékelés és felelősség

Aligha kell bizonygatnunk, hogy az eszté
tikai értékelés a művészetről alkotott fogal
m aink, m űvészettudatunk függvénye. Helyes
ségének mértéke e fogalmak helyességének 
m értékén alapul. „ H a  élvezni akarod a m ű
vészetet” — írja M arx  - ,  „akkor művészetileg 
képzett embernek kell lenned” (Gazdasági
filozófiai kéziratok, Budapest 1962. 98.). M ég 
inkább vonatkozik ez arra , aki értékelni akarja 
a  művészetet.

M i a művészi érték kritériuma?
Általánosságban egyszerű a válasz: a m ű

alkotást a valósággal kell szembesíteni. A m ű
vésznek a valóság arculatához illő helyes 
arányok szerint kell form álnia a valóság lénye
gére utaló művészi tarta lm at. S ez igaz köve
telmény. Legalábbis akkor, ha a „helyes a rá 
nyok” nem  egy statikusnak képzelt társa
dalm i valóság arányait jelentik - ,  ha nem  a 
m ár megszokott, konvencionálisán „no rm á
lis” , „helyes” valóságérzékelésnek, azaz csu
pán a valóság látszatának megfelelő arányokra 
gondolunk. Hiszen a fejlődő valóságnak, a 
valóság m egváltoztatásának megfelelő, csak a 
művészet által m egragadható, „m egism er
hető” arányok m egm utatása végett a művész
nek le kell számolnia a helyes arányokra vo
natkozó hamis, konvencionális képzetekkel. 
H a szükséges, le kell számolnia az esztétikai 
látszatnak azzal az uralm ával is, am elyért 
egy korábban korszerű formavilágot terem tő 
művészeti állapot felelős. Előfordulhat, hogy 
a valóság m egváltozott lényegéhez illő helyes 
arányú  látást úgy kényszeríti a művészet a 
konvencionális, „norm ális” látáshoz, a lá t

szatok világához szokott szemünkre, hogy 
káprázik a látványtól. Voltak, akik a modern 
festészetet a „norm ális perspektívától” való 
eltávolodása m iatt becsmérelték. M a m ár alig
hanem  nyilvánvaló, hogy az „eltávolodás” 
révén a művészi perspektíva új mélységeit 
tá rta  elénk, s hovatovább e látvány törvény
szerűségei váltak a szem — nem  egyszerűen a 
biológiai szerv, hanem  a társadalm ilag fejlő
dött emberi látás, e „szellemi érzékszerv” -  
perspektíva érzékelésének norm áivá.

Ebből máris két dologra következtethetünk. 
Az egyik az, hogy a művészet cselekvőén hat 
nemcsak a világról alkotott képünkre, hanem  
a művészetről, a művészet funkciójáról alko
to tt képzeteinkre és fogalm ainkra is. Vagyis 
cselekvő részese a társadalom  esztétikai érték
rendjében beálló változásoknak. Ezek a válto
zások ugyanakkor visszahatnak a művészetre, 
módosítják, differenciálják az t a művészeti 
fejlődést, amelyet végső fokon a társadalm i 
alap fejlődése határoz meg.

A másik következtetés az egyedi m űalkotá
sokra vonatkozik. A műalkotások világa a 
társadalmi tettek világa. A m űalkotásnak nem  
az a feladata, hogy m egnyugtatóan egyezzék 
meglevő világképünkkel, a művészetről alko
to tt fogalmainkkal, hanem  az, hogy próbák 
elé állítsa, s igazságuk szerint megerősítse vagy 
megingassa ezeket. A valóságról és a művé
szetről alkotott képünk állandóan ki van téve 
a leegyszerűsödés veszélyének. Csak a kor 
művészetének próbái által tevékennyé tett 
művészetszemlélet képes a rra , hogy újjá és 
elevenné változtassa, a kor szellemi arculatá
nak, társadalm i mozgásának aktív részesévé 
tegye m ind a jelen művészetét, m ind a m últ 
művészeti örökségét.

Továbbá: a művészet e „defetisizáló” funk
ciója abban is megnyilvánul, hogy önnön 
fetisizált vagy fetisizálható vonásait is disz- 
kreditálja. M indennek nagy szerepe van a 
művészet nagy stílusfordulatainak előkészíté
sében, az új esztétikai értékrend elemeinek 
létrehozásában, a régi elemek átértékelésében. 
Az ilyen tények figyelembevétele azonban 
ellentmond a műalkotás „önm agára u ta lt
ságáról” szóló esztétikai tételeknek. Ügy lá t
szik, a műalkotások nem  csupán önm agukra 
utalva állnak szemben a valósággal. Valóság
tükröző feladatukat a művészeti folyamatban 
jelenlevő valóságos emberek magatartására és 
cselekedeteire hatva teljesítik. Eközben m in
den más m űalkotás-társukat segítségül hív
ják, kétségbeesetten hivatkoznak a befo
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gadó m inden más m űalkotással és esztétikai 
jelenséggel korábban létrejö tt viszonyára, a 
társadalmi-művészeti folyam atról m ár meg
szerzett ismereteire, tapasztalataira , élmé
nyeire stb. Másfelől pedig —, ha  tetszik, ha 
nem  -  értékük a befogadó így m eghatározott, 
többé-kevésbé szubjektív esztétikai érték
rendjével méretik meg, m űélvezetet is csak 
az így m eghatározott felkészültség fokán tu d 
nak nyújtani. Ez az értékrend mégsem csak 
a szubjektív önkény m egnyilvánulása. Többé- 
kevésbé objektiven és tudatosan  visszatükrö
ződhetnek benne a valóság esztétikai minő
ségei, a társadalom  objektív esztétikai, m ű
vészeti szükségletei. Az értékelés helyességé
nek nem  elhanyagolható tényezője az értékelő 
szubjektum a -  társadalm i vonatkozásainak 
gazdagsága és mélysége, valóságismerete, a 
társadalm i gyakorlat lényeges tendenciáival 
való összeforrottsága, történetileg adekvát 
fejlettségű művészi érzékenysége (ízlésének 
korszerűsége), a művészi érzékenység kikép
zését lehetővé tevő egyéni adottságai, művészi 
tudatosságának foka, szakismeretei stb.

A szubjektum ítélkezésre való felkészülésé
nek bonyolult, hosszú fo lyam atát nem  lehet 
megkerülni, nem  lehet kritikai receptek, for
mális értékelésre alkalmas norm ák és sémák 
felhasználásával helyettesíteni. A tájékozódást 
m egkönnyítheti, az értékelést helyesen orien
tá lhatja  az esztétika, de a konkrét művészeti 
jelenségekkel szemben a legtüzetesebb eszté
tikai elmélet birtokában is az eleven ember
nek kell vállalnia a pártfogó, a bíró, s ha kell, 
a lángpallosú angyal szerepét. V állalnia kell 
a döntés kockázatát, a társadalmi, történelmi 
felelősséget akkor is, ha a  művészeti értéket 
más, nem  a művészetre jellem ző m ódon létre
hozott értékkel kell összemérnie. Érték m in
den, ami az em ber emberi fejlődését, társa
dalm i gyakorlatának fejlődését fenntartja és 
előreviszi. A művészetet sem határozhatjuk 
meg úgy, hogy szűkkeblűén kizárjuk belőle 
am a önm agukban nem  kiváltképp művészeti

értéktípusokat, melyek asszimilálása — úgy 
látszik -  a művészet egyik legáltalánosabb 
feladata. Az értékek hierarchiája a tá rsa
dalm i fejlődés közelebbi és távolabbi szükség
leteinek függvénye. A közvetlenebb és egyete
mesebb szükségletek összemérése nem  könnyű 
feladat. Bár az egyén mindig ki van téve a  
tragikus tévedés lehetőségének, a nagyobb 
közösség, a társadalom  végül is mindig meg
találja  a helyes megoldást, s ebben az egyéni 
felismerések is segítséget nyújtanak.

*

A művészeti érték objektív mércéje — a  m ű
alkotásnak a valósággal való összevetését te 
kintjük ilyennek -  elválaszthatatlan alkalm a
zásának, az értékelésnek és az értékalkotásnak 
szubjektív feltételeitől. E szubjektív feltételek 
objektív értékét a korszerű, a m aga történeti 
korlátái között objektív érvényű társadalm i 
értékrenddel való azonosulás mértéke szabja 
meg.

Ez a felfogás nem  a szubjektív önkényt, az  
individualista értékítéletet, a im presszionista 
kritikát igazolja, de nem  tagadhatja, hogy a  
m űértékelésben pozitív szerepe lehet a -  nem  
misztikus m ódon felfogott -  „intuíciónak” , a  
fejlett, korszerű művészi fogékonyságnak. N em  
akar és nem  tu d  statikus norm ákat felállítani, 
de szemben áll a művészi értéket csak formális 
kritérium okkal megragadó, az értékelést rela- 
tivizáló felfogásokkal. M inthogy a társadalm i 
valóság és a művészet közötti viszony elem 
zésére a lapul és a műalkotások értékét erre a 
viszonyra vezeti vissza, nevezhető „realistá
nak” , s az így igazolt értékek rendje „realiz
m usnak” . Kétségtelen azonban, hogy az u tóbbi 
egybeesik a művészet és művésziség fogalm á
val, míg az előbbi -  az elméleti megközelítés -  
tekintetében döntő vonása nem  a „realizm us”  
ilyen vagy olyan értelmezése, hanem  az a  
törekvés, hogy az esztétikában érvényesítsük 
a társadalm i jelenségek következetesen m ate
rialista szemléletét.

Minthogy a gyakorlat vég nélküli folyamat, nem adhat minden pillanatban minden kérdésre választ. Értéke 
éppen ebben rejlik, ti. a vallás és az idealizmus -  éppen ellenkezőleg — mindig mindenre tudja a ,,feleletet” . 
A z ilyen felelet azonban merő illúziá. A gyakorlat akkor válaszol, amikor objektíve jelen vannak a konkrét 
bizonyítást lehetővé tevő feltételek. A tudományos igazság mindig konkrét, mert az igazság a gondolat és a 
gyakorlat egyesüléséből pattan elő; ezzel szemben az idealizmus vagy a vallás „igazsága” elvont, mert nem a 
gondolkodás és a valóság összhangját tükrözi vissza, hanem valamilyen lényegileg szubjektív tartalmat tükröz.

GUT BESSE
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Felelet
D IÓ S Z E G I A N D R Á S

Somogyi Tóth Sándor új regénye*
í.

Somogyi Tóth Sándor m ár írt két figyelemreméltó kisregényt. Az egyikben {Gerinctörés, 1959) erős szati
rikus kvalitásokat m utatott; a másikban (Gyerektükör, 1961) érzéket a  lélektani finomságok irán t; s m ind
kettőben szinte túlfűtött morális igényességet. Csupa olyan jellemvonások ezek, amelyek alapján a  kritikusnak 
induló, s meglehetősen lassan m agára találó  írót a  magyar regény m egújítására vállalkozó legbátrabb törek
vések képviselői közé sorolhatjuk. Ezek a képességek a harm adik regényben, a  Próféta voltál, szivemben, 
kiérlelten, artisztikus biztonsággal realizálódnak. Természetesen, a regény súlyának növekedése növelte a kö
zegellenállást is vele szemben. E regénynek is, m int az utóbbi esztendők minden lényegbe vágó alkotásának, 
külön meg kell a maga igazáért küzdenie.

Folyóiratban, az Új /fáiban m ár tavaly nyáron megjelent (7-8. sz.), könyvalakban azonban csak most 
lá t napvilágot. Pedig a közvélemény igen élénken, nagy érdeklődéssel reagált fontos m ondanivalójára, m ű
vészi kvalitásaira. Az újrakiadást nyilván bizonyos balítéletek is késleltették. Ezeket megfogalmazottan 
olvashattuk Földes Anna Eszmények és illúziók című cikkében (K ortárs, 1965. 5. szám).

Földes Anna vitacikkének kiindulópontja önmagában tartalm az bizonyos igazságot. De ez az igazság 
nem  több egy közhelynél. Tény, hogy az elm últ évtized egyik jellegzetes tém ája a „vesztett illúziók” téma 
— az okok feltárásával együtt vagy anélkül. A világirodalomban klasszikussá lett minták lebegnek, mérceként, 
szemeink előtt. Ügy tetszik, a velük való párhuzam ba állítás segít a m ai „dezillúziós” irodalom értékelésében. 
A gyakorlat azonban azt m utatja, hogy lehetelen a párhuzamosítás. M ennyire leegyszerűsíti Földes Anna 
a  Párbeszédet, a Késdobálók&t, az Élelem, Csókát, amikor csak dezillúziós művészetet lát bennük; s a Próféta 
voltál, szivemet, midőn a regényt a jólism ert, szimpla sémával azonosítja. E regényben-írja  — „ ta lán  a leg
világosabb a m últ és jelen képlete. A hős Szabados Gábor újságíró. A  m últ: egy eszmékért lelkesedő, hittel, 
energiával teli, tehetséges fiatalember, aki to llát jó ügy szolgálatába állítja, s aki felhőtlen boldog szerelem
ben talál rá  a neki rendeltetett egyetlen nőre, Krisztinára. A jelen: egy idegszanatórium . . .  A pillanatnak 
élő, mámorba temetkező, gyönyört habzsoló figura ideológiája itt a  teljes cselekvésképtelenség, a  gyengeség 
önigazolásává válik. Szabados G ábor illúzióival együtt önmagát is elvesztette a betegségben, a  közönyben 
feloldódott az egyénisége is.”

Vajon Szabados Gábor, a regény sakk—m att helyzetbe került főhőse, pályája kezdetén csakugyan az az 
egyértelmű jellem, gáncsnélküli forradalm ár, m int ahogy ez a tétel á llítja? Valam i köze, nem vitás, volt a  for
radalomhoz, hiszen résztvett benne, lelkesedett és cselekedett is. De objektíve nem a legjobbak egyike, még 
kevésbé érett és szilárd meggyőződésű forradalm ár. Elbukott, m ielőtt azzá lehetett volna, m inthogy az önzés, 
a  maga kényelmét és közérzetét mindennél fontosabbnak tartó „okosság” erősebbnek bizonyult benne a „világ 
megváltoztató” szándékoknál, s a velük já ró  kockázatok vállalására való készségnél. A regény szerzője 
egyetlen fejlődési ívben m utatja be hőse sorsát. De nem azt rajzolja meg, hogyan vezetett útja az „eszmé
nyektől” a „dezillúziókig”, hanem azt, hogy miért, milyen jellem beli okok következtében nem lehetett belőle 
forradalm ár.

H a tehát világirodalmi analógiákat óhajtanánk keresni, ne a balzaci és stendhali klasszikus m inták lebeg
jenek szemeink előtt. Somogyi T óth m ár korábbi regényeiben is inkább  oroszos jellegzetességű írónak m utat
kozott, Zdenek Nejedly kifejezésével élve (ő az orosz nagy realistákat kategorizálta így) azok közé a „morális 
realisták” közé tartozik, akiknek társadalom kritikája egy szigorú, pu ritán  morális program m al szövődik 
egybe, akik minden társadalom m egváltoztató szándék és mozgalom belső feltételeként a forradalom ban 
résztvevő ember erkölcsi érettségét, a vállalt feladat és a jellemerő közötti megfelelő arányosságot jelölik meg.

Somogyi T óth regénye tartalm az lényegbe vágó, a magyar társadalom  fejlődés múltjának és jelenének 
egyaránt centrális kérdéseire m utató társadalomkritikai mozzanatokat is. A háttérben, sőt egy-egy markánsul 
megrajzolt negatív figurában közvetlenül, fölsejlenek azok a buktatók, tragikomikus mozzanatok, amelyek 
egészségesen indult törekvéseket m induntalan  félresiklattak. Látni a „falakat”, melyeken a jószándékok 
feje betöretett: a  forradalmi tenniakarást lefékező, megalkuvássá változtató butákat, nagyfejűeket, meghízott 
„prófétákat” .

♦Somogyi T óth  Sándor: Próféta voltál, szivem. Magvető K önyvkiadó, 1965.
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A főhangsúly azonban a morálkritikára esik. Somogyi T óth  azt kutatja, hogy milyen belső tényezők folytán 
fogy el a  „prófétának” készülő Szabados vállalkozókedve, s ju t  éppen ellenkező irányba, mint amerre 
indult. A  regény negatív tanúlsággal zárul, azzal a kétségbevonhatatlan igazsággal, hogy a személyiségük 
valóságos rendeltetésével tisztába jö n n i nem  tudó, s éppen ezért gyönge karakterek sohasem válhatnak forra
dalm árokká.

Földes A nna szerint, ha ez volna a  regény mondanivalója, ennek nem lehetne semmiféle közéleti vonatko
zása, sem atikusan szólva nem lenne „tip ikus” . Az író azonban, ellenállhatatlan művészi erővel győz meg 
bennünket arró l, hogy a kérdés, am elyet felvet, egyike a legfontosabbaknak. Egész szocialista forradalmunk 
kiszélesedése nem  kis mértékben éppen azon múlik, hogy meg tud-e szabadulni az alakoskodóktól, állhatat
lanoktól. S azzal, hogy a problém a létezésére ekkora művészi erővel irányítja a figyelmet, és épp negatív 
tanulságával, happy and nélküliségével — végzi el a regény a maga pozitív, forradalm i tennivalóját. Éppen 
úgy, ahogy  a  sokak által még m áig sem teljesen megemésztett Rozsdatemető, ez a kényelm etlen problémákat 
teregető könyörtelen regény, am elynek szarkazmusa és puritánsága nem véletlenül rokon a Próféta voltál, 
szivem iróniájával.

2 .

Term észetesen Szabados, aki sak k -m att helyzetben, egy idegösszeomlás utáni lelk iállapotban adja elő ön
vallom ásait — ezek alapján alko thatunk  képet pályafutásáról — alapjában véve nincs rossz véleménnyel ön
m agáról. T u lajdon  vétkeit, gyöngeségeit megbocsáthatóaknak tartja , megalkuvásait természeteseknek, erkölcsi 
kilengéseit majdnemhogy erényeknek, az  ostobákon és még gyöngébbeken vett jogos elégtételnek. Ellenben 
az em berekkel szemben kivétel nélkül fensőbbséges. A csődért, amelybe ju to tt, m ásokat szeretne felelőssé 
tenni, ön m ag át felmentve és igazolva. Somogyi Tóth fölényesen ismeri e figurát. Lelkivilágát tárgyilágos 
aprólékossággal tárja fel, s m integy rákényszeríti, hogy m aga tanúskodjék, maga ellen.

Szabados nem  értéktelen em ber, m eglátásai és ítéletei élesek, az évek hosszú során űzö tt alakoskodásban, 
kettős já té k b a n  finom emberismeretre te tt szert, s ezeket a  készségeit a maga védelmében is rendkívül energi
kusan kam atoztatja . Csípős jellem zéseit, rafinált m agyarázkodásait, egész igyekezetét, hogy a  társadalom szá
nalm át és fölmentését kiérdemelje, s am i fontosabb, hogy m agát önmaga előtt tisztára mossa, mint bravúros 
szellemi teljesítményt, kénytelenek vagyunk elismerni. M int ahogy Esti Kornél és Felix  K rull ügyességét 
szellemi fölényét is méltányoljuk. M eg azonban nem téveszt bennünket. Miközben m űködését figyeljük, foko
zatosan tisz tába  jövünk a mögötte rejlő morális fedezet valódi értékével. A részletigazságok mögött egyre 
tisztábban lá tjuk  az egész figura ham isságát.

Az a fo rd íto tt, az időben visszafelé haladó oknyomozó módszer, amelyet Somogyi T ó th  is alkalmaz, mai 
epikánk a lapve tő  módszerévé vált. Éppenúgy, m int külső form ája, a  monológ intérieur. M ai dilemmák gyö
kerét k u ta tva  ás vissza Cseres T ibo r a H ideg napokban a második világháborúig, D arvas a Részeg esőben 
a  háború  e lő tti népfront korszak eseményeiig, Sánta a Húsz óra világának szinte „ történelem  előtti” rétegeiig. 
Közben el sem mozdulnak a jelen p illanatbó l, egy szigorú orvos és bíró tekintetével a m a emberének mai lel- 
kiismeretére függesztik tekintetüket. A  klasszikus epika szabályai szerint egyikük írása sem minősült „igazi” 
társadalm i regénynek. Sokak szemében szűkösnek, vázlatosnak tetszik a visszaemlékező regényhősök tudatá
ban kirajzolódó történelmi és társadalm i háttér. Ha lehet, ez a háttér Somogyi T óth  regényében még szűkö
sebb; m ég inkább  áttételesen, a  pszihológiai szféra sokszoros fénytörésén keresztül szemlélhető.

A vallom ást tevő Szabados önm agát — szimpátiáit és an tipá tiá it — teljes gátlástalansággal vonatkoztatja 
a  valóságra. A  valóság — látszat szerin t — olyan m int ő m aga. Tele van nagyszájú, akarnok „prófétákkal” , 
a  maguk érdekét, „királyi közérzetét”  védő-hajszoló cinikusokkal s gyönge, akarat nélküli, csupán a szek- 
szualitásban aktív  lényekkel, nőkkel elsősorban természetesen. Ami benne m int m orális ellentmondás, meg
oldatlanság, végül megoldhatatlan csődtömeg felhalmozódik, az az ő hamis tudata értelm ében nem reá, ha
nem m agára  a  társadalomra jellem ző. N eki, m int intelligens embernek csupán ennek „be lá tása”, az egymás
nak megfelelés tényének m egállapítása m arad  hátra. A regény négy egymást követő beszélgetésre épül. Mig 
az első beszélgetésben Szabados zavart s némileg még szégyenkező lelkiállapotával ismerkedünk meg, a ne
gyedik m ár ism ét az „egészséges” , az idegösszeomlás előtti fennhéjázó és cinikus pozőrt m utatja, aki vissza
nyerte lelki egyensúlyát és vele m orális pimaszságát. Vallomásai méltó csattanóval zárulnak, az életcsőd filo
zófiai „letérképezésével” . Ö nm egnyugtatásának és önigazolásának eszközei közül nem  hiányoznak az egzisz
tencializmus és a modern nihilizmus közhelyei sem. Ezek segítségével úgy vélheti, hogy a  tulajdon sikertelen 
élete végeredm ényben az emberi lé t sikertelenségének a  m odellje. M ár-m ár holm i tragikus hősnek hajlandó 
m agát lá tn i, aki a  maga „erkölcsi”  és „szellem i” individualizmusával inkább ember, m in t azok, akik önzet
lenül „ az  emberiséggel foglalkoznak.”

Ez az öngúnnyal is önmagát igazoló típus némileg m ár ismerős figura irodalm unkban, Sarkadi Imre kis
regényeinek és fiatal novellistáink írásainak gyakorta visszatérő alakja. Ennyire sokrétű, a  figura álbonyolult
ságát ily szakszerűen feltáró alkotás azonban  egy sincs az előzmények között. Somogyi T ó th  m odem  pszicho
lógiai analízis meglepő eszközeivel m ezteleníti le előttünk áldozatát.
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A magyar lélektani regény, köztudomásúlag, a  klasszikus hagyományban is csak ritkán éri el a  klasszikus
— stendhali, dosztojevszkiji vagy thomas m anni —szintet. Kemény Zsigmond mélységes lélcklátása vagy 
Kosztolányi finom, beleérző analízise inkább kivétel számba megy. S még őket is korlátozza a „ líra i előadás
mód” , a  vallomás-jelleg — nem  művésziségükben, csupán objektivitásukban. ” Az érzékenység — olvashattuk 
Sőtér István legutóbbi Kosztolányi tanulm ányában (K ritika, 1965. 4. sz.) — mindvégig m egakadályozta 
Kosztolányit bármifajta távoltartásban, és iróniájának is megrendült, együttérző, szinte szenvedő jelleget 
ad .” Tagadhatatlan, hogy Somogyi T óth ennek a  magyar, lírai jellegzetességű lélektani hagyom ánynak 
örököse. Hőse sorsát szemlélve nem  tud s nem is akar titkolni sem személyes megrendültséget, sem az em ber
-  a lezüllött Szabadosban is benne rejlő emberi lény — irán ti aggodalmat. A tehetség, éleselméjűség félresiklása, 
az elpazarolt fölös energiák lá ttán  sajnálkozás csendül írásából. Egyes lapokon, mint például abban  a je le
netben, ahol Szabadost a kisfiával szembesíti, szorongató fájdalm at fejez ki. Az ember eredendő értékességének 
tényét az ember önpazarlásának ugyancsak kétségbevonhatatlan tüneményével szembesíti. A regény líraisága 
azonban nem zárja ki azt a szükséges távlatot, ahonnan hősét a maga valódi arányaiban és fajsúlyában szem
lélhetni.

A vallomásos módszer a vallom ást tevő hőst m indig csak belülről, elsősorban a magánélet és a lelkiállapot 
felől világítja meg. Azok a társadalm i szinterek — szerkesztőség, újságíró bál, s a vidéki művészkollégium, 
felesége „aranytem plom ként” emlegetett munkahelye —, melyeken Szabados megfordul, csak kihangsúlyozzák, 
hogy élete mennyire „p rivát” , mennyire csak véletlen köze van minden elképzelhető emberi közösséghez. 
Hasonló véletlen kapcsolat, s nem  a meggyőződésből fakadó érdeklődés és hivatástudat viszi azokra a helyekre 
is, amelyekről feltűnést keltő riportjait írja. De m indig fintorog az ő individuális nyugalmát, „k irá ly i köz
érzetét” megbolygató szituációk láttán. Bensőleg utasítja vissza m indazt, am it közösségnek, áldozatvállalás
nak, felelősségnek neveznek. Nyíltan sohasem vallja be érdektelenségét, játszik az emberekkel, „fejre állítja 
őket” . El tudja velük fogadtatn i, hogy leplezhetetlen önzése, lustasága, cinizmusa csak látszat, valójában 
pedig éppen olyan „nélkülözhetetlen” m unkatárs, m int amilyen „odaadó” szerelmes.

Sokak szerint Szabados, trükkjeivel és privát nyavalygásaival, tulajdonképpen csak „fantom”, társadalm ilag 
abszolút érdektelen (sőt ta lán  nem  is létező?) lény. Az ilyesfajta ítélkezés nem  annyira politikai megfonto
lásokra, szociológiai tapasztalatokra, m int inkább esztétikai előítéletekre támaszkodik. A hős életének beszűkü
lése, „elprivatizálódása” a hagyományos felfogás értelmében az epikum felbomlásának, a művészeti dekaden
ciának a jele. Kivéve, — e m odern fejleménnyel a hagyományos esztétika rendszerint nem szám ol — ha az 
írónak sikerül ,,elidegenítő” effektusokat teremtenie, m agát az elprivatizálódást m int egy társadalm ilag jellem ző 
tényt megragadnia, „em beri” látszata mögött antihum ánus lényegét m egm utatnia.

Az „elidegenítést” Somogyi T óth  a hagyományos és a modern em berábrázolási módszereket egybeötvözve 
éri el. Az, hogy egyszerre lá tta tja  hősét egészségesen és idegileg felfokozott feszültségben: nem annyira  tarta lm i 
követelmény, mint kényszerítő eljárásmód. Nemcsak form ai tömörséget és gyors ritmust eredményez, hanem  
jellemez is. Szabados nem  „klinikai eset” , akinek társadalm i érvényessége korlátozottnak volna tekinthető, 
hanem  csak felfokozott, mániás-depressziós idegállapotú lény, aki a  csökkentebb idegi kontroll következtében 
gátlásta lanabbá és élesebben „dobja ki” valódi énjét.

Ezt a valódi, az önigazolás szemfényvesztő fogásain túli Szabadost tükrözi vissza, sajátos fénytöréssel, 
a  regény társadalmi környezete is. Nemcsak az olyan kristálytiszta lény, m in t Szabados kisfia. Ő benne az 
író a Gyerektükör Homlok Andrisának, ennek az igazi, tiszta kamasz-hősnek kisgyermek párjá t terem tette 
meg. Ártatlansága és rom latlan értelme előtt cinikus apja is meghunyászkodik. Fölötte áll a m egvetett társa
dalom  is. Hisztériásnak lá to tt felesége, aki legelőször látja meg valódi énjét. A „közönyös” vagy „prófétáló” 
kollegák, s a kis női csukák, akiket kihasznál. M ég az aranytemplom iszákos portása is. E mellékszereplők 
nem  gáncs nélküli emberek, de nem is azok a torzalakok, akiknek hinni szeretné őket. V annak szép céljaik, 
szeretik munkájukat, van bennük részvét és önzetlenség; hibáikat, jellemgyöngeségeiket be tud ják  vallani, 
nem  fordítják fegyverként hasonló emberi gyöngékkel szembe. Nemcsak a hazugságból menekülő felesége, 
hanem  még a  részeges portás is bizonyos erkölcsi fölénnyel vághatja a szemébe; Ne a maga gerinctörött és 
szekszuál-centrikus mércéjével mérje az egész világot.

S végül a néma és semleges tárgyak, az őszinte reflexek is tanúskodnak. Aprólékos, szinte aggályos leíró- 
technika reprodukálja Szabados önkéntelen gesztusait. Ahogyan megfeledkezik magáról, ahogyan mozog és 
beszél, ahogyan a tekintetét valam ire ráfüggeszti, a  hangsúlyokat, a tréfákat és célzásokat, amelyekkel folyton 
elárulja magát. Milyen jellem ző egy-egy mellékes, látszólag m it sem m ondó motívum is. M iért, hogy vidéki 
újságíró kollégájáról éppen csak az marad meg emlékezetében, hogy disznó vicceket szokott mesélni? Emléke
zete és tekintete egyaránt szelektál, csak azt őrzi meg és fogja fel, am i érzületével egybehangzó; am i eltér, 
ösztönösen igyekszik magához hasonlítani. A m ániásán torzító érzékelés törvénye szerint figyeli s idézi emlé
kezetébe a báli sokadalmat, amelyen a krízis, tulajdon „fejreállása” kezdődött. Csupa „epekedő pillan táso
kat” , „felhős” , „gyulladt”  vagy „párás” tekinteteket lá t maga körül, amelyekben „o tt settenkedik az a láza t” , 
„fényes nagy szemeket” telve kéjsóvárgással. Feleségében is az állati vonásokat, az emberben lakozó ,,tigrist” 
kutatja; kisfiában pedig — megrágalmazva az anyai szeretet iránti természetes vonzalmat — a m ajdani nőcsá- 
bászt. M int vitapartner, rendszerint megállja helyét, szellemes tételekkel védi-magyarázza a m aga álláspont
já t .  Amikor felesége, szám talan alkalommal, szemére hányja viselkedését, m indig fölülkerekedik. A közöny
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— válaszol a  vádakra — „nem  jellem kérdés”, hanem „ tá rsad a lm i probléma” , s „ h a  tömeges” , akkor m ár nem  
„bizonyos m értékig” ; s hogy a „voluntaristák” ítélik el a  közönyt, hogy „fölmentsék önm agukat” . Az árulkodó, 
önkénytelen reakciók alapján azonban egyre jobban gyanakszunk s kezdjük leértékelni kijelentéseit. A társa
dalom  áldozatának formális igazságai hangzatos frázisokká laposodnak, egy m agát fölmenteni akaró, szét
esett je llem  föltételes reflexeivé.

M indezeket a Szabados jellem ét kibontakoztató s egyszersmind elidegenítő motívum okat egy sajátságos, 
az egész m ű  végső hangsúlyát minősítő, különleges irónia foglalja egybe. Jelen van ez a  regény minden m oz
zanatában , az aprólékos leírásokban éppúgy, m int a  d rám aian  pergő, izgatott dialógusokban. Somogyi 
Tóth egész stílusa egy bonyolult, a  mű végső értelmét kifejező ironikus stílus.

3.

M i teszi ezt az iróniát oly nehezen megfejthetővé és oly annyira  árnyalatosán értelmezendővé? Nem vala
mely közönséges, gyakorta előforduló esetével állunk szemben. Ez tulajdonképpen egy nagyon bonyolult, 
egyszerre jelentkező, de egymásnak gyökeresen ellentm ondó, kettős irónia.

Egyfelől Szabadost látjuk, aki a  maga védelmében gátlástalanul gúnyolódik az egész világon. Semmi sem 
szent e lő tte , fölényes szarkazmussal mindent és m indenkit elítél. Ironikus m agatartása nemcsak ösztönös 
reagálás; világnézet, életfilozófia kérdése is. Bizonnyal nem  olvasta az egzisztencializmus ősatyjának, K irke- 
gaardnak az iróniáról szóló könyvét, de elveiben őt követi. M eg van győződve, hogy neki, m int az emberekkel 
és a v ilággal szemben értelm i és morális fölényben levő lénynek, jogában van gúnyolódnia egyénisége korlát
lanságát, szabad mozgását az irónia fegyverével biztosítania. Szám ára nem  létezik olyan helyzet, amelyből egy gúnyos 
vállrándítással, egy paradoxonnal, vagy egy aforizmával ki ne vágná magát. Iróniája azonban egyszersmind 
önirónia is. Az idegösszeomlás felé haladtában és a betegszoba csöndjében m ár belátja, hogy ő sem sérthe
tetlen, s ez t elegáns öngúnnyal veszi tudomásul. Anélkül azonban , hogy ez az öngúny egyszersmind önbírálat 
is volna. Csak személyi gyöngeségét ismeri el, s nem  életelvei hamisságát. Ezért nem  változtatja meg a lap 
vetően nézete it és m agatartását, még egy olyan lecke u tán  sem, amelyben része volt.

Szabados iróniáját egy másik, objektíve érvényesebb és átfogóbb irónia semmisíti meg; egy „ lá thatatlan  
irónia” , am elyet az író elidegenítő effektusai közvetítenek. Ezek reflektorfényében élesen látni: Szabados iró
niája való jában  álirónia. Abszolút negációja relatív és őszintétlen, mert végső soron tulajdon önzésének védel
mét szolgálja. Somogyi T óth m indezt teljesen szenvtelen, szinte rideg megvilágításban láttatja , nem  m utat 
ellágyulást. M iből ered tehát az a  líraiság, amely ábrázolásm ódját egyszersmind oly megrendültté is teszi? 
Sokan az író i alkatban keresik a magyarázatot, a tehetség form átum ában. Ez azonban meglehetősen freudista 
színezetű m agyarázat. Mellőzi a  legfontosabbat, az irónia valóságtükröző szerepének értelmezését. Az irónia 
jelenléte egy-egy irodalmi alkotásban végső soron m indig társadalm i kérdés. K onkrét, m eghatározott társa
dalm i feltételektől függ, hogyan és miképpen ju tta thatja  kifejezésre az író b írálatát a fölismert negatív jelen
ségekkel szem ben.

Somogyi T ó th  írói fölényét — az t a  morális fölényt, ahonnan  hőse magatartását elítéli —, humanizmusa biz
tosítja. H isz az emberben és józan  értelemmel látja az em ber társadalm i lény voltát, s az ebből eredő konzek
venciákat. Ez a  látszólag csak „általános” humanizmus az ad o tt vitában szocialista humanizmusának kife
jezési fo rm ája . Az ő magasabb, emberiségi alapon álló hum anizm usa, és Szabados individualizmusa közötti 
vitában azonban  az ő fölénye is, h abár objektív fölény, szintén csak viszonylagos. Somogyi T óth igazának tuda
tában is tárgyilagos, voluntarista ingerültségű hősével szem ben mindenkor m egm arad a valóság talaján . 
Morális igényessége nem elvont eszmény, nem valami vallási vagy purifikátori hevület terméke. Ezért iróniája 
sem pusztán  művészi önkény (m int ahogy önkényes a  szabadosi irónia!), hanem  valóság megváltoztató szándé
kának éles és aggodalmas írói kifejezése. H a úgytetszik, fo rradalm i irónia.

Hogy Somogyi Tóth fölénye, csak relatív fölény, hogy Szabadossal szemben nem  helyezkedik a megsemmi
sítő szatíra álláspontjára, szorosan összefügg a művésziség objektív követelményével. V annak dolgok, amelye
ket nem  lehet egyszerű tagadással, a  szatíra eszközével elintézni Szabados az egyéniség szabadságát követeli, s 
ezt végletesen visszautasítani, épp a hum ánum  szempontjából, lehetetlen, hiszen az egyéni szabadság elidegenít
hetetlen része és föltétele az általános humánumnak. Az író csak az abszolutizált individualizm ust vetheti 
el, de védenie kell az egyéniséget, m int humánus értéket. K igúnyolhatja gátlástalanságát, de egyszersmind 
sajnálkoznia is kell a tehetség elpazarlódásán.

Azt is lá tn u n k  kell, hogy Somogyi T óth iróniája tartalm azza a  tehetetlenség egy bizonyos elemét is. B írálata 
a figurával szemben már csak azért sem lehet megsemmisítő, m ert kénytelen érzékeltetni egyes érvei, bizonyos 
tételei igazságát, még ha részletigazságok is, még ha egy a lap jában  hamis attitűdből hangzanak is el. Szabados 
egész ösztönös individualizmusa —, ha hamis önvédelem is — a  személyi kultusz légkörében keletkezett önvé
delem. Az em beri ostobaság, erkölcstelenség, tehetetlenség a változó társadalmi helyzetekben is változatlan
nak tűnő megnyilvánulásai pedig bizonyos prolongációt biztosítanak számára. Az em ber valóban nemcsak 
az az eredendően értékes lény, amilyennek az író látja , különösen olyan rom latlan megnyilvánulások alapján, 
melyek a  gyermekben figyelhetők meg. Biológiai természetének a terheit is hordozza, s ez általában bizonyos 
éberséget és szigort igényel, ha nem  is megvetést, m int Szabados gondolja.
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De nem  jelent-e a szatírára való objektív képtelenség, a fájdalom és sajnálat elemeit mutató irónia békülé- 
kenységet a felismert és elítélt hibákkal szemben? Nem jelenti-e — jóllehet erre ő maga is képtelen — Szabados 
felmentését? Nem csap-e át a szubjektíve kétségtelen morális igényesség objektív művészei eredményében 
morális relativizmusba? Ilyesmit csak az állíthatna, aki az olyan művészi szemlélési módokat, m int a szatíra, 
az irónia vagy a  hum or valamilyen elvont esztétikai értékrend szerint kategorizálná, s a szatírát eo ipso maga- 
sabbrendűnek vélné az iróniánál. Olyan formális és szubjektív ítélet lenne ez, m in t a tragikum vagy a komikum 
gyakori szembeállítása, az előbbi javára.

Az irónia m eghatározott társadalm i helyzetekben és m eghatározott társadalm i nézőpontból a művészi 
b írálat egyetlen lehetséges fegyvere. Szabados individualizmusát Somogyi T ó th  nem nézheti egyértelműen 
gúnyos álláspontról. Azonban az is elképzelhetetlen számára, hogy megbéküljön azzal az arcátlan  önzéssel, 
dekadens önim ádattal, gátlástalan gúnyossággal, amely egész lényéből árad . Épp azért válik tehát egész írói 
módszere irónikussá, hogy ne kelljen kibékülnie Szabadossal, ne kényszerüljön megengesztelődni iránta. 
Nem kétséges, hogy ennek az irónikus m agatartásnak óriási művészi jelentősége van: Somogyi T óth  benne 
nem megkerülte, hanem éppenhogy föllelte azt a korszerű formát, amelyben a legkényesebb téma is művészi bírálat tárgyává 
tehető. Végeredményben tehát a szocialista szatíra egy időszerű, épp a morális kontroverziák b írálatára  alkal
mas form áját terem tette meg.

4.

Az irónikus stílus, az immanens lélektani ábrázolás összetettsége, a meglepő és rejtett elidegenítő effektusok 
folytonos érzelmi és intellektuális feszültségben tartják  az olvasót. Em iatt a  regény minden érdekessége mellett 
sem könnyű olvasmány, a könnyebb teljesítményekhez szokott olvasót valósággal kétségbeejti. M int a Rozsda- 
tem ető kritikusai, Földes Anna is panaszkodik, hogy a  regény vonalvezetése túlságosan „rapszodikus” , hogy 
„ a  szaggatottság nemcsak a folyamatos, organikus magyarázatnak, a tények extenzív rajzának gátja, hanem 
még le is szűkíti a feltárt világot.” A „vesztett illúziók” eszmei sémájának megfelelő, balzaci szélességű regényt 
keresi, s azt nem lelve, a  „sorsot” sem érti, am elyet Szabados reprezentál.

Ügy képzeli, hogy Somogyi Tóth „egy nemzedék legaktívabb, a  párthoz legközelebb álló részének ú tját 
ábrázolja”, — rosszul s művészietlenül. Nem veszi észre, hogy a regény egészen másról szól, forradalom  és 
kispolgári ösztönösség konfliktusáról, társadalm ilag felelős helyzet és felelőtlen jellem  elvi összeférhetetlen
ségéről, — s erről teljes művészi felkészültséggel. H ibáztatja, hogy — a végső és megnyugtató happy end érde
kében — „Szabados . . . nem is tud és nem is akar teljes mellel (!) szembenézni (!?) az igazsággal” . A gyakori 
giccset hiányolja, talán? Azt, hogy ilyenformán elm arad a „dezilluzionált” és em iatt egy darabig tévelygő 
forradalm ár tanulságos megtérése? Csakhogy az individualista kispolgár, ak it e regényhős megtestesít, éppen 
azért bukik el, mert — lényéből következően — nem  tud , nem akar őszintén szám otvetni. Ezt tenné, ha még benső 
köze volna mindahhoz, amihez külsőleg, látszat szerint hozzátartozik. Mégsem változik, jóllehet a  hazugság 
nemcsak a világnak fáj, hanem neki is. A változás még nagyobb „fájdalom m al” já rna , eddigi önm agát kellene 
megsemmisítenie. S ezt nem vállalja.

A figurát alkotója ismerős „kövekből” , a m agyar valóságban lelhető építőanyagokból rakja össze. Azonban 
egyetemesebb alak is. Egyszersmind azoknak a századeleje óta ismerős európai értelmiségieknek is rokona, 
akiket például Kautsky oly könyörtelen morális kritikában részesített. Ezek, ha  csatlakoztak is a forradalm i 
mozgalomhoz, inkább kárt okoztak, m int hasznot, mivel anarchista-individualista természetüket féltékenyen 
őrizték. Szabadosban is található valam i Stockm ann úrból, aki ’a kom pakt többségben’ szörnyeteget lát, 
amelyet meg kell dönteni” . De mennyire korcs „Übermensch” már ő, m ennyire hiányzik mögüle az a  morális 
fedezet is, amely az ibseni és a nietzschei hősöket tragikus nagyságrendűvé növesztette. Az efajta, a  forrada
lom győzelme után  demokratikus látszatot öltő, alkalmazkodó-képes, de belülről változatlan individualiz
mussal szemben hivatkozott Lenin a dolgozó tömegre, amely „rendkívül finom ösztönnel érzi meg a  különb
séget a becsületes és odaadó kommunisták és azok között, akik ellenszenvet váltanak ki a kenyerét arca verej
tékével kereső em berből.”

A regény írója, minthogy Szabados önvallomásait közli, természetesen nem beszél a probléma ezen legvégső 
vonatkozásairól, de az ábrázolás logikájával ezen egyetemesebb jelentőségű kérdésfeltevésig vezeti olvasóját. 
S ily módon sikerül meghaladnia a modern intellektuális irodalomnak azt a korlátját, amely az ábrázolástól 
független, moralizáló betétekkel, önmagukban szép, de a művészi gondolatot rendszerint felhígító és félrevivő 
esszéisztikus bölcselmekkel kísérel meg nemcsak valóságot ábrázolni, hanem  világnézetet is sugallni. Ez az 
eszmei és művészi egység sorolja regényét a mái magyar regény legjobb teljesítményei közé. Ezért vitatkozunk 
tehát minden olyan balítélettel, amely — meggondolatlanul és felkészületlenül — zavaros és kisigényű próbál
kozásokat megillető tónusban tárgyalja kérdésfelvetéseit.
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SZÉPIRODALOM

Németh László: Irgalom

(Szépirodalmi Könyvkiadó. 1965.)

Egy életen át hordott regényterv megvalósulása 
az Irga lom  -  keletkezéstörténetét az író vázolja föl 
néhány  szóval. Innen tudjuk, hogy a  megfoganás az 
írói indulással egyidős, az első változat még a húszas 
évek közepén íródott, folytatására a harmincas 
évek elején, a  végleges szöveg megformálására pedig 
a pá lya  új bőség-korszakában, az elm últ években 
került sor. „ így  az Irgalom egész írói pályám at á t
öleli, a  fényrejutás káprázó keresgélésétől a fénytől 
m egválás búcsúszaváig.” Az Irgalom  anyaga, élet
lá tása , formavilága szerint is az egész pálya tanul
ságait gyűjti össze. Összegező érvényű regény, a 
prózaíró Németh László új remeklése; s ha nem is 
h ibátlan  remekmű, benne legjobb erényei fognak 
össze, hogy bizonyítsák egy álta la  kialakított regény
típusnak, de a realista látásnak is v itathatatlan  meg
újulási képességét. A realizm us N ém eth László 
szerint a  regényirodalom legfőbb lehetősége, s m ár 
a  Gyász, az Iszony és az Égető Eszter is a  realizmus 
egyik új változatát szabadította fel, és tette járhatóvá 
a  csonka fejlődésű magyar regény számára. Az 
Irgalom  ezt a  munkát folytatja. A  Gyász és az Iszony 
töm örebb alkotás. Az új regény néhol lazulni engedi 
a kem ény, szigorú formákat. Helyenként nehezen 
követhető részekkel terheli meg az elbeszélést, — m int 
a  c in k o ta i elfekvőkórház jeleneteiben, vagy elnyújt
ja , m in t Ágnes házitanítóskodásának leírásában. 
Az Irgalom nak mégis a legjobb regények sorában a 
helye. S az írói belátás ú ja t is tud  hozzátenni az 
életm űhöz. Az újdonságot nem  a regénybe foglalt 
életanyag, hanem az elbeszélést átvilágító életeszme 
hozza. R égről ismert szereplők és színterek térnek 
vissza az Irgalom ban, de az élet fölött szemlét tartó 
írói tek in tetet most megértőbbnek érezzük; az erköl
csi szigort m a is meglévőnek, de részvéttel egyesülő
nek, s ezáltal a regényt is tágabb  érvényűnek. Egy 
regény teljességét nemcsak az m éri: hány szereplőt 
az élet mekkora sávján vezet végig az író, hanem az 
életet lá tta tn i tudó eszmék is. Az írói elgondolás 
hogyan világítja meg a valóságot és a benne mozgó 
szereplőket. Az Égető Eszter az új magyar törté
nelem m el vetett számot, s a  délibábos hóbortosság 
nemzedékeken áthúzódó rajzában  a legújabbkori 
m agyar világ jellegzetességét örökítette meg: a 
vidékiességet. Az Irgalom az em beri sors lehetőségét 
m éri m eg újra -  az Emberi színjáték és az Iszony 
u tán  ez a m ű ismét „sors-m etafora". A riadalm ak 
és iszonyok, — a „világidegenség" u tán  az életben

elvegyülni tudó hős-típus regénye az Irgalom. Párja 
az Iszonynak, de csak az ellentétesség jogán. Élet
eszméje szerint „ellen-iszony” . Az író jellem tipo
lógiája szerint Kertész Ágnes az életét sikeresen 
betöltő ember, a „szent” megvalósulása. Nem vallá
sos értelemben, hanem  az erkölcsi emelkedettség és 
az emberekért fáradó m unka jogán. Ez a regény 
volt a  prózaíró Németh László eddig nagyon hiányzó 
műve — a négy regény m ost m ár egységet alkot.

Nincs még pontos tudásunk a regényíró Németh 
László jelentőségéről. D rám áiról többet írtak, szín
padi művei nagyobb viharokat kavartak, — talán 
azért is, mert a színpadon több hiányt kellett pótolni, 
és nagyobb ellenállással megütközni. Pedig m ár a 
Gyász fordulatot hozó m űve az új magyar prózának. 
Biztos társadalomrajz kereteit új lélektani érzékeny
ség töltötte meg, nagyvonalú tudatossággal irányí
to tt emberlátásának az aprólékos részletekig h ibát
lanul működő életvarázslat ado tt hitelt. A Gyász, 
m ajd az Iszony, Égető Eszter és most az Irgalom 
azt valósította meg, am it nálunk e században is 
kevesen: az író nem m ondo tt le a társadalomrajzról, 
természetesnek vette, hogy a regénynek a világ 
nagyobb köreit is lá tta tn i kell, de megszabadult a 
nehézkességtől, a  külső leírások fárasztó hosszadal
masságától. A hőseit övező világ úgy és olyan m ér
tékben bomlott ki, ahogyan az a szereplők előtt meg
je len t. Ezt a módszert — m ely a legapróbb részletnek 
és a nagy távlatoknak egyforma szerepet biztosít — 
csak fölényes egyensúlyérzék képes életben tartani 
vagy a  nagyobb lélegzetű harmonikus prózához szük
séges nyugalom. N ém eth Lászlónál csakis az elsőről 
lehet szó. A belső világ elem zését sikerült összeforrasz
tania  az élet áram ait idéző önkéntelen elbeszéléssel.

N ém eth László regényeiről írva, többen szóvá- 
tették már, hogy az esszéírónak néhol túl nagy teret 
enged, tanulm ányt sző az elbeszélésbe, megzavarja 
az epika szerves növekedését. Akik em iatt kárhoz
tatják, legtöbbször egy ösztönösebb regényeszmény 
nevében szólnak, s a regényíró életmagyarázó és élet
program ot közvetítő h ivatását kételkedve fogadják. 
Lehet, hogy a prózának ez az új fejleménye nem áldás 
az elbeszélésre, de egyre kevésbé kerülhető meg. 
A szép kerek mesét, az  önkéntelen fakadó élet
varázslatot idéző epikát m ai író ritkán meri m ár 
vállalni. S azt is észre kell venni, hogy az új magyar 
regénynek Móricz Zsigm ond után az volt a nagy 
próbája -  de az még m a is —, hogyan tud; tud-e 
egyáltalán egységet terem teni társadalomrajz és 
egyetemes tágasságú lélekábrázolás között; képes-e
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megtalálni elbeszélés és gondolat rég kívánatos össz
hangját; vagyis teremt-e szintézist hazaiság, jelleg
őrzés és a közös emberi alap  érzékeltetése között? 
Regényeinek koncentrikus körökre emlékeztető szer
kesztésmódja — középpontban a főhős, körülötte 
táguló körökben a kisebb és nagyobb világ — egyesí
teni tudja az élmény rétegek, valóság „övezetek” 
egymástól távol eső szintjeit is, s az életszerű áb rá
zolást úgy itatja át eszmével, sőt tanítással, hogy 
abból a regény elbeszélő anyagának is nyeresége 
származik. A gondolat életszerűvé válik, em beri alak
ba, sorsba öltözik, s a magától folyó történet megtelik 
az általános felé villanó jelentésekkel. Aprólékos 
leírásai megteremtik a m agyar prózában szokatlan 
új tárgyiasságot, a  tárgyi környezet új rajzát, s ez az 
aprólékosság törés nélkül tud  illeszkedni a nagy táv
latokat érzékeltető írói tudatossághoz. Lehet, hogy 
ez a stílus, a  prózának ez az eljárása a  m agyar epika 
folytathatatlan „közjátéka” marad. Akkor is mércét 
jelent és új szintet, a tétovázva haladó m agyar 
regény új nagy lehetőségét.

Az elmondottakból is sejthető, hogy Németh 
László regényeit aligha nevezhetjük esszé-regények
nek, noha minden művébe fontos szerephez jutó 
gondolati anyagot is beleolt a magyarázó, tanító 
szándék. A m odern esszéregény száműzi az epiká
ban mégiscsak nélkülözhetetlen tárgyias leírást, az 
önkéntelenség varázsát és m indazt, ami ennek tarto 
zéka az értelmezés feszültségével és a különösség 
túlzásaival helyettesíti. A regényíró Németh László
ban azonban m indig van annyi naiv elem; élet
szomjas kutatókedv, em bert búvárló izgalom és 
emlékekbe feledkező, m últba visszanéző, az elm últ 
időt még egyszer a maga visszahozhatatlan varázsá
ban érezni akaró elbeszélő hajlam, hogy legjobb 
regényeiben meg tudja fékezni az epikába benyomuló 
esszéistát.

Arra is gondolnunk kell, hogy Németh László 
soha nem volt híve a szó-mágiába eső, az elvontság 
eufóriáját élvező absztrakt gondolkodásnak. Az élet 
izgatta, s az eszmék csak az élet javáért. A társada
lomban tevékenykedő, közösségbe zárt em ber lehe
tősége foglalkoztatta. Tudom ányt, művészetet egyet 
ismert el: ami életté váltható és az em ber meg- 
nemesítésében közreműködő. Regényei -  az Irgalom  
is — sok helyen tárgyalnak a tudomány körébe vágó 
témákat: nyelvészet, történelem, orvostudomány
néha oldalakat tölt meg. Az is ismert, hogy Németh 
László rendkívüli fontosságot tulajdonít a  tudásnak: 
hite szerint az emberi világ megjavítása inkább 
várható az egyénnek szóló eszmék tanításától mint 
társadalmi méretekben történő változástól. De élet
elve -  és ebből a prózaíró húz a legtöbb hasznot - ,  
hogy az elvont tudásanyagnál többre kell becsülni a 
maga kis köreit teljesen betöltő legegyszerűbb életet is. 
A szigorú erkölcsű, világtól elhúzódó írót, a  kegyet
lenségig illúziótlan emberlátót mindig az tudja biza
lomra gerjeszteni, ha m unkában, hasznos tevékeny
ségben örömet találó emberre bukkan.

Az Irgalom is ebbe az eszmekörbe tartozik, ezt 
igazolja. M int tudatregény, a Gyász és az Iszony

párja, de az írói „növésterv” szerint az Égető Eszter
rel is rokonságot ta r t. K urátor Zsófi és K árász Nelli 
történetéhez azonban csak ábrázolásmódja közelíti. 
Világlátása szerint derültebb, bizakodóbb — ember 
közelibb alkotás. A  Gyász és az Iszony hősnőjét 
dermesztő m agány zárja ki a világból, s különösen 
Kárász Nelli sorsa fejez ki az egyéni történeten 
továbbm utató írói elgondolást, az élet elviselhetetlen- 
ségének érzését, a  világgal elegyedni nem  tudó távol
ságtartást. Ez a két regény a „világidegenség" műve 
s a biológiai végzetesség csak azt teszi nyomatéko
sabbá, hogy egyedül a hűvös, szenvedélytől fel nem 
dúlt magány képes alantassággal nem  keveredő 
életet biztosítani. Az Irgalom Kertész Ágnese sok 
vonást őriz K árász Nelli nemiség ellenes alkatából. 
Eszményítésre hajlam os, ő maga is eszm ényített hős. 
Tökéletes em ber, annyira, hogy zavarónak is érez
zük, s az emberek irán ti részvétből- ,  de nem  kevésbé 
fölényből is — életét a  lemondásra, a mások gyengéit 
megértő önfeláldozó nemességre fegyelmezi, ö t  is 
magány zárja külön világba, sorsa mégis másfelé 
ta rt m int Kárász Nellié. Emberektől viszolygó érin
tetlenségét föléledő belátása emberiesre oldja, s eléri, 
hogy az eszményítés magasából leszállva, ő legyen 
környezetének fényt sugárzó segítőtársa.

Németh László m űvét átszövi Boda Zoltán tragikus 
prófétálása. Az E m beri Színjáték hőse világmeg
váltásra veti oda életét: hegyibeszédet ta r t korának, 
ostorozza a bűnöket, s a tévelygő emberiségnek az 
egyéni megváltás ú tjá t kínálja. M int modern Don 
Quijote ron t neki a  világnak; tragikusan becsületes 
és komikusán groteszk, irreális harcot vív környezeté
vel és az egész világgal. A későbbi művekben is 
mindig fölbukkannak azok a hősök, akik prófétai 
elszántsággal és tökéletes hiábavalósággal zúzzák 
magukat össze a társadalom  falain vagy vonulnak 
el sértett büszkeséggel a maguk re jte tt világába. 
Ezek a  hősök Don Quijotehoz hasonlóan a szélmal
mok ellen csatáznak. A világ elmosódik, majdnem 
irrealizálódik szemükben; a jó  és a  rossz fekete
fehér színeire hasad. Életlátomásuk szörnyetegeket 
vagy szánandó balekokat nagyít ki a  világból. 
Boda Zoltán vagy kevésbé tudatosan K árász Nelli 
abszolút mértékkel mér, s a teljes érték fényében 
az élet leplezetlenül m utatja sivár tökéletlenségét. Az 
író maga vallja meg, hogy prófétáló hőseit nem  objek
tív leírás keltette életre: életeszméjüket ő fogal
mazza, üdvözülési vágyukban osztozik. Az író is 
próféta és szürke darócba öltözött szerzetes.

A próféta azonban csak elítélni és tagadni tud — 
m int ahogy Kertész Ágnes is azt teszi eleinte. Össze 
is törnek vagy azzal a  tűnődő szép mosollyal ismerik 
be vereségüket, am ely Égető Eszter arcán is oly gyak
ran jelenik meg. De Németh László nem  a rideg alku- 
vástalan m oralisták sorába tartozik. A prófétai el
tökéltség a  m egváltó életeszmét, az élet egészé
nek látom ását szövi a regényekbe s midőn ez az 
eltökéltség veszi á t a szót: világ fölé magasodó 
tragikus hősöket vagy életnek h á ta t fordító sérült 
embereket rajzol. Ezek a hősök szólaltatják meg az 
író riadalm ait: az idegenség érzést, a m agány szoron
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gását; ezek sugallják, hogy az em beri élet egyenlő 
az a lkati adottságok végzetével és já rh a ta tlan  az ú t 
lélektől lélekig. Az egyéni világot áttörhetetlennek, 
m egm ásíthatatlannak tudják; egyéniség és szűkebb- 
tágabb közösség között még a közvetítést is remény
telennek vélik. A próféta elveszettnek lá tja  a világot, 
szenved az „em ber borzalomtól” , a „ lé t némaságá
tól” . De regényeiben nem is prófétai látomásból 
bomlik ki a  m agyar próza új világa. „Életeszm e” és 
„é le tanyag”  ugyan el nem különíthető; a tanítás 
á tita tja  az elbeszélést is -  legtöbbször mégis az epikus 
bizonyul erősebbnek, hitelesebbnek. Ahogyan ala
kokat, m ozdulatokat, helyzeteket életre kelt, ahogyan 
társada lm at, kort idéz, és szereplőinek egyéni tulaj
donságait tágabb  érvényű összefüggésekbe állítja. 
Az epikus megértéssel figyeli az élet legkisebb dolgai
ban is o tthonos jó  érzéssel forgolódó embereket. 
Az Irgalom  hősnőjét is előbb a „p ró fé ta” irányította, 
de a  regény folyamán m indinkább az elbeszélő vette 
át sorsa korm ányzását. S az ő életprogram ja más is, 
m int a  v ilág tó l irtózó hősök tanítása:
„Az orvosnak én szerintem az életösztön pártján  kell 
lennie. S m aga is megörült, hogy ilyen szép m ondatot 
talált, m ely úgy érezte nemcsak itt, de egész pályáján 
a m ottója lehet. Az emberek am íg lélegzenek, élni 
akarnak, s az  ő dolga az lesz, hogy ennek az akarat
nak a h a lá l távoltartásával segítsen.” Kertész Ágnes 
szavait idéztük , egyik beszélgetésének m ondatait, a 
cinkotai elfekvő kórházban. A cinkotai elfekvő az 
emberi sors egyik lehetősége. Az író semmi illúziót 
nem engedélyez olvasójának. Kiviszi többször a 
kórházba, aho l halálraítélt és m agukra hagyott 
betegek fekszenek. Ezek a részek az orvos ridegen 
tárgyilagos szemléletéről beszélnek. S ugyanígy 
azok is, am elyek a hét év hadifogságból megérkező 
Kertész Já n o s  tanárnak és feleségének elrom lott 
házasságát világítják. Cinkotán a  pusztuló, bomló 
szervezet; a  pesti és budai lakásban az alkatban 
hordott sorsok fölbomló em beri viszony. Egyik 
helyen a  h a lá l, másik helyen a jellem , vérmérséklet 
m egm ásíthatatlan  működése. Az egymástól elszakadó 
szülők lakása és a cinkotai sivár halottasház között 
Kertész Á gnes végzi a maga szívós nem  orvosi élet
mentő, gyógyító munkáját. A pját eszményként tisz

Thury ^suzsa: Bűvös kör

(Magvető Könyvkiadó. 1965.)

A recenzor nehezen szánja el m agát, hogy köteles
ségéhez h íven szigorú mérlegre tegye, hideg elem
zésnek vesse a lá  ezt a regényt, m ert be kell vallania, 
hogy a  „bűvös kör" nemcsak a  regény alakjait, 
hanem őt m ag á t is vonzásába kerítette, s o tt is tartja, 
akkor is, am iko r a könyvet m ár régen letette.

Ez a vonzás, az író által alko to tt világnak ez a 
beszívó ereje azonban máris objektív értéket jelez, 
hiszen a rangosak  közül se m inden írónak sikerül 
ilyen hatás, az  olvasónak ilyen elbűvölése.

telte, anyja iránt lappangó ellenszenvet érzett, kicsi
nyességein mindig is á tlá to tt s apjának pedagógus 
adakozásában, mely lem ondás is, az emberi élet egyik 
legtöbbet érő vállalkozását tisztelte. Kertész Ágnes 
m ár küzd magával, hogy letörje finnyás apáca haj
lam ait — az Iszony hősnője inkább mindjobban 
elfalazta m agát a világból s az ösztöneiből fölgomoly- 
gó végzet szavának engedelmeskedett. Küzdelmét 
az író eredményessé avatja. A család újra összeáll; 
igaz úgy, hogy az apa m egtört bölcsessége és az 
öregség felé tartó asszony érdekének sikerül találkoz
ni. De Ágnes azt is vállalja, hogy a  testi hibás barát, 
H alm i Feri eldadogott szerelm ét is elfogadja.

Az Irgalm at sors m etaforának mondtuk, s az új 
regény metafórája mást sugalm az, m int az Iszonyba 
zárt jelentés. Kárász N elli sorsa az író iszonyodását 
is hordozta, a világtól elvonuló élet teljes lem ondá
sát, a  „világpiszoktól”  irtózás kényes félelmeit. Az 
Irgalom  legerősebb szava a részvét. Az ember nem 
választja biológiai sorsát, hanem  készen kapja —a fel
ad a t az, olvassuk a  regényből, hogy a társadalom 
érdeke szerint is, hogyan nem esíthető meg. Az egyén 
bezárva forog a maga kis mindenségében, de meg
értéssel, nemességgel, részvéttel, a  hasznos munkából 
szerzett tartalékok energiájából megfegyelmezhető az 
alkatban  hordott sors. Kertész Ágnes az apa eszményí
tésről, de az öneszményitésről is józanabb világérzésig 
ju to tt el. Ez megint írói d iadal is. Németh László 
„ iszonya", sérülékenysége gyakran sodorta a regény
író egyik legnagyobb veszélye: a szereplőket végle
tekben látó  elfogultság közelébe. Az eleve meg
határozottság pedig csak egy-egy vonást nagyít ki a 
hősből, és jellem ét, m ozgásterét egyaránt össze
zsugorítja. Az Irgalom indító  jeleneteiben is fölrém
lik a  szűkítő szemlélet em berábrázolást bénító eszmé
nyítése és kíméletlensége. A regény azonban azért is 
íródott, hogy őseit a fekete-fehérre kettéosztott világ
ból em beribb, érzőbb, szánandóbb, de hitelesebb 
közegbe juttassa.

Ezt m ondja az Irgalom. Részvétet, több megértést, 
az élet teljesebb elfogadását, a  világ sántaságának 
vállalását. Kertész Ágnes is odahajlik orvostan
hallgató barátjához. A regény zárójelenete a mai 
N ém eth László életprogramja.

Béládi Miklós

A tehetség különös, egyedi összetettsége, alkotó
elem einek szerencsés vegyülete szükséges ehhez, s 
nem  először, de újólag kell konstatálnunk, hogy 
T hury  Zsuzsában mindez megvan.

Nemegyszer előfordul, hogy írói művekben olyan 
élm ényanyaggal, olyan figurákkal, a szemléletnek 
és az ábrázolómódszernek olyan jegyeivel találko
zunk, amelyek akár több író  alkotásaiban is meg
jelenhetnének — és gyakran meg is jelennek. Az is 
m egtörténik, hogy több író t egy időben azonos proble
m atika foglalkoztat, és — persze a szükségképpeni 
egyéni variációkkal — lényegében hasonló követ
keztetésekre ju t. T hury Zsuzsa életanyaga, élmény
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világa, látásmódja, problémái azonban, úgy tetszik, 
meglehetősen egyediek, és nehéz volna elképzelni, 
hogy — ebben az elegyítésben — ismétlődhetnének. 
Vonzerejének talán ez az egyik titka.

M ert hol találhatnánk még egy ilyen „bűvös 
körre"? Hol fedezhetnénk fel még egyszer azt a 
Szűcs családot, amelynek tagjai a tisztességnek és a 
bohémságnak, a  bolondosságnak és a méltóságnak, 
a  sokszínűségnek és az egybetartozásnak, a vihar
zásnak és a hűségnek, a válságoknak és az erőnek, a 
fogyatékosságoknak és a tisztaságnak valóban olyan 
elbűvölő megnyilatkozásait produkálnák, m int ebben 
a  regényben? És hol találkozhatnánk még Lőte 
Józsival, a kommunista emberfajtának azzal a való
ban  egyénített példányával, akiben a nem közönséges 
ráció és jellem ilyen szeretetreméltó különcségekkel, 
és ilyen érzékeny és sebezhető lélekkel párosul?

Thury Zsuzsa tehetségének kétségtelenül egyik 
legfontosabb összetevője, hogy élete során megismer
hetett olyan embereket, akik a m últ és a jelen magyar 
világában inkább különösségükben, mintsem általá
nosságukban hordozták a tipikusság jegyeit; de e 
tehetségnek még fontosabb jellegzetessége, hogy 
meg is látta, meg is értette, és az ábrázolás folyamán 
újrateremtette, ki is teljesítette őket.

A Bűvös kör a  Szűcs család regénye, amely nem 
széles vetületű történésekben, hanem a család életé
nek mindennapjaiban, tagjainak belső érzelmi 
hullámveréseiben, reflexiókban és emlékekben zajlik, 
a  családnak hol ezt, hol azt a tagját állítva előtérbe. 
A három részre tagolt szerkezet arra való, hogy 
többé-kevésbé megszabott mederben tartsa a  hajszál- 
finom szétágazásokat, és bizonyos súlypontokat alakít
son ki, a  legapróbb mozzanatokat, a  messzi évtize
dekbe visszanyúló emlékeket is igyekezve a főkon
fliktus szolgálatába állítani. A főkonfliktus, a regény 
tulajdonképpeni magva Szűcs Dóri és Lőte Józsi 
házasságának válsága és felbomlása. De a szétágazá- 
sok és visszavetítések, a család története nélkül ez a 
probléma kevésbé árnyaltan jelenhetne meg, külö
nösen Dóri alakját és m agatartását illetően. Valójá
ban tehát, — úgy tetszik — az író nem családregényt, 
hanem egy házasság, egy nagyon fontos emberi 
konfliktus történetét kívánta megírni, de a motiválás
ban oly messzire ment, hogy a család ábrázolása 
végül is fölé n ő tt az eredeti mondanivalónak.

És bár néhány ponton ez hibának bizonyult, a 
regényt mégis gyarapította, m ert a Szűcs család 
tagjairól az írónak oly sok, mélységben és apró meg
figyelésekben oly gazdag közölnivalója van, hogy 
ily módon felejthetetlen alakokat sikerült teremtenie, 
akár Szűcs M ihályt, a  tehetség igézetét csak áhító, 
félbemaradt és mégsem elzüllő, gyermekdeden 
bohém és mégis tiszteletreméltó apát, akár Szűcs 
Mihálynét, a  rendetlenségben is rendre, a való isme
retében is hősies illúziókra törekvő, a  családot min
den zűrzavarban is összetartó anyát, akár V ilm át, a 
szépségben, bájban, hűségben és tisztaságban pára t
lan nővért, vagy Szűcs Gergelyt, a gondolkodásában 
és életében tévútra sikló, de inkább tragikus, m int
sem becstelen fivért tekintjük.

A Szűcsökben T hury  Zsuzsa olyan M agyarorszá
gon nem gyakori, ám mégis létező figurákat tudott 
tipizálni, akik eredendő osztályuktól egyéni okokból 
elszakadva, nem  vesztik el emberi tartásukat, sok 
jóra válnak fogékonyabbá, de ugyanakkor a társa
dalom perem én állva, haladó tartalm ú politikai 
mozgalmaktól is idegenek maradnak.

És ez az idegenség, ez az értetlenség, ez a bezárult- 
ság a család belső világába, a „bűvös körbe", egyik 
okozója annak, hogy Szűcs Dóri és Lőte Józsi házas
sága válságba ju t.

A regény ebben a  konfliktusban kapcsolódik első
sorban a  jelenhez, emelkedik társadalm i igényűvé.

Thury Zsuzsa sokrétű emberi áttételben bontja ki 
a problémát, a  „bűvös körben" felnőtt, és minden 
másra vak D óri, és az éppen ellenkezőleg, csak nagy 
távlatokban látó Lőte Józsi konfliktusát, amely végül 
szerelmüket is felőrli, s Dórit m ár-m ár csalásba, 
m éltatlan helyzetekbe, Lőtét pedig a megbocsátani 
nem tudás szükségtelen keménységébe kergeti. A 
család életének régm últ mozzanatai it t hallatlanul 
finom, árnyalt motivációkká válnak, és szinte m ara
déktalanul megértetik —, ha nem is m entik föl -  Dóri 
viselkedésének indítékait. Dóri ábrázolása így méltón 
illeszkedik be a  Szűcs család többi tagjának emlékeze
tesen megformált körébe.

Lőte Józsi alakjához nem kevesebb szeretettel, sőt 
még több tisztelettel közeledik az író. Érzékletesen 
jeleníti meg előttünk külsejét, m odorát, szokásait, 
erkölcsi és szellemi fölényét, m akulátlan jellem ét, 
mindenek fölött való rációját. Nem hagy kétségben 
bennünket az irán t, hogy ebben a házasságban 
érzelmileg, emberileg, társadalmilag ő a  különb fél, 
s neki van igaza. Csak éppen ez az igazság, és Lőte 
emberi magasabbrendűsége kevesebb m otivációt kap, 
mint am ennyit D óri esendősége.

Ezért Lőte nemcsak a regényben, hanem  az író 
ábrázoló apparátusában is kívül m arad kissé a „b ű 
vös körön". Szívének titkaiba nem pillanthatunk be 
oly mélyen, hogy m agatartásának m ozgatói m ara
déktalanul föltáruljanak. Keménysége és hallgatása 
néha nemcsak D óri, hanem az olvasó számára is 
érthetetlen.

A regénynek az a része, ahol a főkonfliktus valójá
ban kibomlik, a  többi részhez képest aránytalan. I tt 
mutatkozik hibának, hogy az író olyannyira a lá
merült a Szűcs család múltjába -  ez főképpen Vilma 
házasságának és tá tra i szerelmének betét voltára 
vonatkozik — vagy legalább nem arányosította az 
előzményekhez a  fő mondanivaló részletezését, kitel
jesítését. Ez az ábrázolásban és a szerkezetben is 
hiányérzetet okoz.

Nem akkorát azonban, hogy lerontaná a „bűvös 
kör” vonzását. És semmi esetre se akkorát, hogy még 
a kritika szigorú mérlegén is, ne kellene tudomásul 
vennünk a regény értékeit és jelentőségét. Thury 
Zsuzsa ebben a művében alkotóképességének olyan 
egyedi és tartós hatású megnyilvánulását adta, am i 
az olvasók szívében és a kritika ítéletében egyaránt 
meg kell, hogy kapja az elismerést.

Imre Katalin
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Fekete Gyula: Ezeregyedik esztendő
(Szépirodalmi Könyvkiadó. 1965.)

„A  m i nemzedékünk legnagyobb élménye: 1945, 
s nem  tudok  a magyar történelemben olyan eszten
dőről, am elyben nemzeti, társadalm i, em beri sors
kérdéseink töményebben és robbanékonyabban sűrű
södtek vo lna” — az írói nyilatkozat a  tém a jelentő
ségéről vall. A  háború utolsó felvonása és a  felszaba
dulás — az „ezeregyedik esztedő" — ugyanis nemcsak a 
történelm i korforduló hősies és szenvedélyes eposzát 
kínálja, hanem  a nemzeti sors drám áját is. Fájó és 
kegyetlen konfliktusokat is m agába zár, egy évszáza
dos történelem  megannyi botlását, mulasztását és 
bűnét m u ta tja  fel egy néhány hónapos történelmi 
modell keretében. Röviden, arról a folyamatról van 
szó, mely nem zeti fejlődésünk sajátos ellentmondásai 
m iatt éppen 1944-45-ben kulm inált, s háborús felelős
ségünkhöz, „utolsó  csatlós" — szerepünkhöz, a 
Szálasi-uralom  szégyenéhez vezetett.

„M egérte ttem , hogy az a közömbösség, amellyel 
maga a nép  fogadta a német megszállást, a  politiká
val szemben való bizalmatlanságot, végeredményben 
tehát nem zeti létünk dolgában a  teljes érdektelensé
get jelen ti. Egy lépéssel tovább: a forradalom ra való 
képtelenséget is” — Déry T ibor kegyetlen kritikája 
(Két emlék 1954) nemzeti sorsunk egyik légfájóbb 
sebére m u ta to tt rá , olyan problém ára, mely önisme
retet és önb írá la to t követel, s melynek megoldására 
az új m agyar irodalom hosszú évekig nem  vállal
kozott.

Igaz, a  dogm atikus irodalom politika nem  serken
tette sem az önbírálatot, sem a szembenézést. Pedig 
az élet, az eszmei és morális kibontakozás gyakran 
megkövetelte volna az önvizsgálatra és önbírálatra 
épülő k ritiká t, az t, amelyet a ném eteknél Heinrich 
Böll vagy a G ruppe 47 írói, a lengyeleknél Andrze- 
jewski vagy Brandys képviseltek. Az önvizsgálat 
helyett legfeljebb letagadtuk felelősségünket, az ellen
állás hősies, de gyér példáiban kerestünk történelmi 
vigasztalást, m indenkit elítéltünk vagy mindenkit 
felmentettünk. A század fájdalmas és önkritikus perét 
csak ú jabb irodalm unk merte vállalni: Bóka László 
(Alázatosan jelentem), Darvas József (Részeg eső), 

Illyés G yula (Malom a Séden) és Cseres T ibo r (Hideg 
napok) u tán  m ost Fekete Gyula új regénye is.

A tém a m egannyi írói nemzedéket va lla t meg, 
mégsem véletlen talán , hogy elsősorban a „derékhad” 
az, mely a generációs feladatot és a jelentős m ondani
valót éppen az „ezeregyedik év" számvetésre intő 
élményeiben keresi. A híres „meszesgödörből” éppen 
ez a tém a vetette  ki őket, Cseres T ibor a Hideg napok, 
Bárány T am ás az Apátián nemzedék, M olnár Zoltán 
az Egy márciusi nap lapjain emelkedett egyéni tem a
tikus és stiláris világába, s Az orvos halála (némiképp 
rokon prob lém ái után) Fekete Gyula is az Ezer
egyedik esztendővel készül bizonyítani. A bizonyítás, 
— előre m egm ondjuk — sikerült.

Fekete regénye a  háború utolsó napjairól szól, 
hőseit a  D unántú lon  bizonytalankodó, szétzüllött és

menekülő magyar hadsereg katonái közül választja. 
Acsay főhadnagy és K riston János tisztiszolga sajá
tos egymásrautaltságban hányódnak a fejvesztett 
menekülésben és a menekülés véletlen szüneteiben. 
Acsay földbirtokos származék, gyűlöli a  németeket, 
undorodik a nyilasoktól és a  háborútól. A tisztikar 
viszonylag tisztességes és józan  rétegét képviseli, a 
sarkából kifordult világban mégsem találja meg 
feladatát. Nők után futkos, itallal nyugtatja lázongó 
lelkiismeretét, s végül is teljesíti azokat a parancsokat, 
melyeknek aljasságát és céltalanságát maga is felis
merte. Az ellenállás és becsület bizonyításának alkal
m ait sorra elszalasztja, a  választás kötelességét a  
kilátástalan végzetre hivatkozva mulasztja el: „az  
volt a benyomása, így vannak vele a  legtöbben: 
sem az innenső, sem a túlsó győzelem reményét nem 
érzik igazán a saját ügyüknek. Reményét? Miféle 
rem ény az, amely talán a  halálos ítéletünket hozza, 
ha beteljesül.” A kiúttalanság hite okozza a magyar
ság pusztulásának szorongató tudatá t, — egyéni vál
ságát tágítja a nemzeti sors tragikus víziójává. „T e , 
am ikor a  népet siratod, egy szűk rétegre gondolsz. 
Azonosítod a  kettő sorsát, pedig nem azonos" -  vágja 
a szemébe végül az igazságot Ölvedy zászlós, aki a 
cselekvő ellenállásban találja meg a kivezető u tat.

K riston még ennyire sem éli á t sorsát: háború, 
szolgálat, kaland és halál csak „m egtörténik vele". 
Hűségesen teljesíti gazdájának parancsait és szeszé
lyeit, egyforma kötelességtudással szerez neki szere
tőt és ita lt, küzd meg érte a németekkel, és áldozza 
fel menekülése végett önm agát. H olo tt nem ostoba 
és tanu latlan  fiú: a front sivár körülményei között is 
elővarázsolja a kényelem eszközeit, szolgálatát az 
egymásrautaltság öntudatával lá tja  el. Csak éppen 
az önállóság, a  gondolat és a cselekvés bátorsága 
hiányzik belőle. Mikor először m arad egyedül, éb
red rá  igazi kiszolgáltatottságára: „M ost először 
bizonytalanodott el, rossz fajta szorongások nehe
zedtek a mellére: ismeretlen erővonalak rácsai közt 
ta lá lta  m agát, már nem  a gazdájával együtt, a 
megszokott kettesben, csak sorsára hagyva, egyedül. 
K ülön törvényű, könyörtelenebb törvényű sorsával, 
egyedül.” — A felelősségvállalás elutasítása szolgál
tatja  ki a szolgai engedelmességnek, s kényszeríti 
sorsát — m iként egykor József A ttila epigramm ájá
nak spanyol földművesét — az értelm etlen pusztulás 
karm aiba.

Acsay és Kriston — a tiszt és a  katona, az úr és a 
nép fia — egyazon szociális a ttitűdö t képvisel. H a 
más-más közegben is — a tiszt a  pesszimista törté
nelem látás ideológiájával, a  legény a „gyürkőzz 
János, rohanj János" — szolga-erkölcsével — de azo
nos mulasztás, sőt bűn terheli őket. Egyik sem vál
lalja m agára a felelősséget, m indkettőjük jellemét 
az élet „elprivatizálódása” , a  közéleti érdektelenség 
és tehetetlenség hatja át. Déry előbb idézett bírálata 
nem véletlenül állította pellengérre a  nemzeti sors 
irán ti közönyt: a hivatásukat vesztett vezetők közö
nye az egész nemzet szervezetét mérgezte meg.
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„N em  volt elég, nem volt elég / sem a hűség, sem a 
a szívósság,/ mitől egybeáll egy-egy ország/ s nemzet 
is lesz a nemzedék” — Illyés Gyula vádoló sorai 
Fekete Gyula hősei ellen kérnek ítéletet.

A közéleti közöny vizsgálata és kritikája gyakran 
hangzik fel napjaink irodalm ában. Ez ad ta  meg -  
többek között — a Rozsdatemető jelentőségét, s ennek 
morális és önkritikus szenvedélye ölt alakot most 
Fekete Gyula regényében is.

Az Ezeregyedik esztendő természetesen nem  elégszik 
meg a két főhős egymást kiegészítő alakjával. Fekete 
Gyula, ha néhány vonással is, a  kor jellegzetes kör
nyezetét rajzolja Acsay és Kriston köré. Tájékozat
lan és ostoba tisztek (Füzesséry, Upor-Bettelheim), 
fanatikus nyilasok (Berczeller, Jagicza), a  változó 
időket szaglászó civilek (Szeremleyék) forgolódnak, 
s feltűnnek az ellenállás képviselői is (Turgonyi, 
Ölvedy, Búr). Fekete nem növeli rom antikus je l
képekké az ellenállás hőseit, azokra az emberi motí
vumokra világít rá (indulatos ellenzékiség, ném et
gyűlölet), melyek az ellenálláshoz vonzották ezeket 
az embereket. Bizonyára kívánatos lenne, hogy újabb 
irodalm unk az ellenállás tém áját is azzal a törté
nelm i realizmussal dolgozza fel, melyet mostanában 
a  háborús regényekben használ. A haladás és a nem 

A lassan érő költők típusába tartozik, minden 
kis előrejutásért háromszorosan meg kell harcolnia: 
a  világnézet, az életérzés és a kifejezés síkján, szinte 
külön-külön. Harminckét éves korára ju to tt el az 
első kis kötethez (Paradicsommadár, 1959), most a 
harm adiknál tart. Köteteit szívesen rendezi lineáris 
kompozícióba, fejlődésvonalat jelezve velük.

Első verseskönyvével kapcsolatban nemcsak elemi 
pesszimizmusáról esett szó, szorongásairól, hanem 
keresett képkontrasztjairól is. A z Égigérő fö ld  (1962) 
még szembetűnőbben m utatta  a költői alkat bizo
nyos spekulatív hajlamait. A mesterkélt bonyolult
ságot. A hűvös értelemmel vagy sebzett indulattal 
alkotott képek konstruáltaknak látszanak, azaz: 
nem vesz részt bennük teljes személyiségével, nem 
adekvát kivetülései a képek önnön bensőségének. 
így  érthetővé válik a hangsúlyos tudatosság és a 
rejtőzködő bizonytalanság szimbiózisa. E kettősség 
végső soron komoly akadálya költészete, e líra kitel
jesedésének. Új kötete a Jársz és kiáltasz az előrelépés 
számos jelét mutatja. Egyben azonban óvatosságra 
is in ti a kritikust, mert az újszerű, pozitív mozza
natok társaságában ma is o tt vannak az önemésztő, 
lehúzó érzések, amelyek korlátozzák a teljesebb ki
bontakozásban.

Egyik nemrég megjelent emlékező cikkét így 
kezdi: „H úsz év előtti lelkiállapotomból a hányin
gerszerű ijedtség (az én kiemelésem — J .  B.) ju t  eszem
be legtöbbször.” A „hányingerszerű ijedtség” itt

zeti becsület hőseinek igazi nagyságát valójában 
nem a romantikus eposz, hanem a drám ai tettek és 
elhatározások valós] rajza, a  bennük nemegyszer 
testet öltő tragikus etosz és a sorsukból kibomló 
katharzis m utatja meg.

Fekete Gyula hősei teljes sorsokat sűrítenek maguk
ba, ám teljes jelképeket is. A sűrítés gondos m űhelyt, 
fegyelmezett ökonóm iát követel, s valóban az Ezer
egyedik esztendő tizenkét íves terjedelme egy egész 
kor és társadalom  képét tömöríti. A cselekmény 
néhány motívumból épül fel csupán (a rekvirálás 
kalandja, a kastélybeli pihenés, a katonaszökevény 
németek megtalálása, az utolsó ütközet), a szerep
lők közül csak a két főhős kap részletes ábrázolást, 
mégis hiteles helyzetekkel, atmoszférával és hősök
kel ismerkedünk; a  történelem és a jellem ek meg
szerkesztett „koordináta-rendszerben” lépnek elénk. 
A kisregény szerkesztő fegyelmének birtokában 
Fekete Gyula nem kiszélesíti, hanem elmélyíti a tém a 
lehetőségeit, a  Húsz óra és a  Rozsdatemető ökonómi
ájához hasonlóan a  totalitás intenzív változatával 
tesz kísérletet. V olt idő, amikor a kritika a szándék 
és az eredmény ellentm ondására figyelmeztette őt, 
az Ezeregyedik esztendő éppen e kettő egységét m utatja 
fel.

Pomogáts Béla

Tornai József: Jársz és kiáltasz

(Magvető Könyvkiadó, 1964.)

realitást, konkrét viszonyok reakcióját tükrözi. De a 
hasonló hangulati-érzelm i minőségek állandósulnak 
a költőben, variációiból egész képzetkor alakul ki. 
H a — némely expresszionista hagyományokat is ú jra
teremtő — képi világának forrásait keresnénk, és 
azokat a tényezőket, amelyek a képeket alakítják, 
legtöbbször erre a szemléleti pontra kellene rám u
tatnunk. Képeinek egy részében alig érvényesül 
ábrázoló funkció, nyom a sincs bennük a külső való
ság közvetlenségének, szubjektív tartalm ak — néha 
alig nyomon követhető — kifejezését szolgálják.

A végtelen m agány ilyen kifejezésének még lírai 
hitele van: „A rcom  a hold mögé dugom , /nem  
találtam  más tá rsa t."  A következő kép azonban 
m ár erőltetett: „Szeretnék kezet fogni veled,/ de 
mire elérném, valaki/ m ár a sírásóval alkuszik,/ 
hogy ne a kocsiút mellé fektessenek." Bizonyára a 
meghökkentés szándéka is o tt munkál az ilyen 
képekben, am i nem  használ a vers szervességének, 
hitelének.

A veszélyeztetettség, kényszerérzetek, vészes és 
kiszám íthatatlan erők fenyegetése új kötetének első 
ciklusában még dom ináló érzéstípust jelent. A m á
sodik verscsoport m u ta t némi oldódást, a szaba
dulás kísérleteit a  fenyegetettség szorításából (A fö ld  
vendége). Kollektív érzés- és gondolati tartalm ak 
erőteljesebben mégiscsak a záróciklusban je len t
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keznek, am elyben a költő eredendő, de sokáig elfoj
to tt vonásai kerülnek napfényre: a felelős közéleti 
gondolkozás, sőt a politikus-költő néhány bátortta- 
lan és egy merész magam egmutatása. Ezt a fejlő
dési sort a  képi világ bizonyos mértékű kivilágosodása 
is híven tükrözi.

A kötet nyitóversében tántorgó időt érzékel, melybe 
„belefordulnak az évek,/ m int árvízbe a feldöntött 
h idak .” A leszálló szürkület: „A  nap pajtája össze
dő lt.” A  kocsik este „m egfojtott mezőkről”  mennek 
haza; a házak — „félredűlt sírkövek” . A szerelem 
sem képes teljesen feloldani disszonanciáit, sötét 
sejtelm eit: „szerelmed legbenseje árnyék” — írja. 
Az ilyen verseket is terheli a  m orbid kép: „to tem 
mel párosodó lány a hold jegenye-fényén.”  M int 
belső kép, a  vízió hiteles, de árulkodó is.

Különleges, sokszor riasztó képeit nem  lehet 
csupán hatáskeresőnek, a  félreértett modernség jelé
nek tekinteni. Szívósan továbbélő szemléleti gyökere 
van e nyugtalan  képi világnak, a való világ arányai 
ilyen eltorzításának. V annak egyéni, mélyen fekvő 
adottságai, amelyek kedveznek a képalkotó fantá
zia ilyen irányú  működtetésének. Többnyire tény
leges szorongásait, elborulásait, kétségeit és fáj
dalm ait vetíti ki extrém, dinamikus, hideg-rideg 
vizualitásokban. Néha magával a  képpel m int for
m aelem m el van gondunk, m ert erőltetett agymunka 
eredm ényének látszik, valódi élmény fedezete nél
kül. T öbbnyire azonban nem a kép rossz; ha meg
hökkentő is, de hiteles, kifejező funkciója kétségte
len. A mögöttes szemlélet, a  világnézeti tényező a 
problem atikus. V annak érintkezési pontjai a nyu
ga ti válságlírával.

N éhány jelentősebb versében a  modern szerke
zet és a  lírai szituáció közvetlen realitását elvető, 
expresszionista jellegű képek elemi élethangot szólal
ta tnak  meg. Energikus-dinamikus formavilága mély
ről feltörő tartalm akat közvetít, az életnek valam i 
elem i, ősi ereje csillan föl e versekben. (Vad emlékek
től, Kápráztat, mint egy nö szeme, Randevúk szertartásai, 
A z ideges szél jajgatása, Testünk legendái, Se égd nők, 
se káprázó szavak.) A fö ld  vendége is kitűnően indul, 
de aztán  elerőtlenedik, a  halm ozott képek nem  
pótolhatják a  lankadó koncentrációt.

V alam i nagy élményt vár a  költő, amely felsza
bad ítaná , kiteljesítené:

A nagy túlzást szerelném kitalálni, 
valamit, ami lángba borítja fejem

( Odaadást, végső álmot)

I t t  még romantikus ez a  várakozás, nem is ígér 
valódi megoldást. De a kötet záróciklusának számos 
verse tanúsítja, hogy T ornai helyes irányban keres, 
tájékozódik. A várt „n ag y  élmény” végső soron 
nem  lehet más, m int a társakra találás, a  világban 
működő erők valós arányainak felismerése, a  nagy 
közösségek gondjaival való azonosulás. Nem valaminő 
nyugalm i állapotot várunk azonban, hanem kitisztuló 
dinam ikát. Legújabb versei közül több kibontako
zó, szabadabb érzéseinek, a fölszámyaló próbálko
zásoknak jegyében született. Képzeletét szeretné 
kimeszelni „tiszta fehérre” . M ár tud ülni „ a  nap 
asztalánál”, és hasznosra fordítani energiáit: „Végre 
em ber leszek, / földrésztől-földrészig városokat 
emelek / s nem döntöm  szét, amiket építettem .” 
A vers, melyből az u tóbbi idézetet vettük (Végre 
ember leszek), híven m utatja  T ornai formavilágának 
jellemző vonását is: a  m odern érzelmi-gondolati 
anyagot szereti archaizáló képkinccsel kifejezni, az 
archaikus és modern képkincs különös szintézisét 
teremtve meg.

M arad még a záróciklus verseinek színvilágában 
elég komor-szürke és indulatos-barna, fekete is, de 
az a  fontos, hogy gazdagította palettáján a színeket. 
Jó  irányban halad, növeli lehetőségeit, esélyeit arra, 
hogy a  való világról — a m aga bensőségén keresztül — 
az eddiginél érvényesebb képet adhasson. M ár nem
csak önmaga tükrének szánja líráját, a  világ képé
nek is. Nagyobb hatósugarú, súlyosabb igazságok 
kifejezésére tör. Az új hang erőteljes jelentkezését 
A költők nem azért énekelnek c. — szenvedélyében, 
közéletet tisztító indulataiban, elkötelezettségét meg
váltó nyíltságában Váci lírájával rokon — költeménye 
jelzi.

M ár mutatkoznak eredm ényei T ornai új törekvé
sének. Az átütő erejű hódításnak, a  költői szemlélet 
áthangolásának, a még külön nem ű elemek új egy
ségbe forrasztásának elején ta r t, a  Jársz és kiáltasz 
azonban feltünteti azokat a  nyomokat, amelyeken 
továbbhaladva, valódi magaslatokra ju th a t e költé
szet.

Juhász Béla

Semmiben sem árt annyira a konzervativizmus, mint a művészetben . . . Azok az emberek, akik a művészet 
értőinek tolják fe l magukat, s emiatt a múlt művészetét klasszikusnak dicsőítik, de ócsárolják a jelenkorit, 
ezzel csak azt mutatják meg, hogy nincs érzékük a művészethez*

LEO TO LSZTO J
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IRO DA LO M TUD O M Á N Y

M egújult szellemi életünk m a m ár -  úgy tapasz
talom — túl van kései kamaszkorán, s a férfikorba 
lépett; szertelenségét, kapkodásait levetkezte, s most 
felnőttes higgadtsággal mérlegel, fontolgatva halad 
előre. Ahol fogyatékát érzi, ha lehet, pótolja. Könyv
kiadóink, társadalmunk szellemi életének fontos szer
vei, sorra jelentetnek meg olyan könyveket, amelye
ket régóta nélkülöztünk, például a modern művé
szet történetéről: a G ondolat stílusirányzatokat 
bem utató sorozatában a huszadik századi tém ájú 
kötetek, a  képzőművészeti kiadók modern művészet
tel és művészekkel foglalkozó kötetei mellé még a 
Diákkönyvtár-sorozat is m egjelentetett egy tanulsá
gos szemelvénygyűjteményt a  modern költészetről 
(Századvég és avantgarde). De ha kamaszbeteg

ségeinket ki is nőttük, most felnőtti kórok fenyeget
nek: a higgadtság olykor m ár közönnyé fajul. Ezek
nek a kiadványoknak, b á r érdeklődés van irántuk, 
nincsen elég visszhangjuk. Lehet, hogy a kései fel
fedezést restelljük túl hangosan nyugtázni. Lehet, 
hogy recenziót író kritikusaink nehezen bírják szusszal 
és folyóirataink papírral a  napról napra növekedő 
betűtengert. De az is lehet — s itt talán ez lesz a fő —, 
hogy m a m ár nem annyira széles körű az érdeklődés 
a nemrégiben még tilalm as, de épp azért izgatottan 
keresett avantgarde művészetek irán t. Kétségtelen, 
az avantgarde ma már — s m a m ár nálunk is — vieux 
jeu; a  d ivatra érzékeny, csupán újdonságot és szen
zációt hajszoló „kamasz-közönségnek” az első ka
land  izgalm áig volt olyan sokat ígérő titok. Egy 
évvel ezelőtt azonban m aga a  Kossuth Könyvkiadó 
adott neki polgárjogot a hazai könyvpiacon (a még 
ínycsiklandóbb „absztrakt” szó mögé bújtatva az 
egész avantgarde-ot), s m a, am ikor az avantgarde 
történetének részletes, elm élyült megismerésére nyúj
tanak lehetőséget különféle kiadványok, a szellemi 
kamaszkorban megrekedt közönség-réteg sznob gőg
jében unottan  megy el m ellettük, s csak a szakem
berek szűkebb köre m éltányolja őket. Ez ju to tt 
eszembe arról, hogy a kitűnő olasz kritikus, M ario de 
M icheli 1959-ben m egjelent, s azóta nálunk is 
ismert és idézett könyve most, végre, megjelent 
m agyarul, is Szabó György fordításában, de kellő 
m éltatást nem kapott.

A könyv első része de M icheli tanulm ányát ta r
talm azza ; ebben a szerző a  képzőművészeti avantgarde 
mozgalmak történetét ism erteti 1930-ig. A kötet 
második része reprodukciókat ad, a harm adik pedig 
az avantgarde mozgalmak válogatott dokum entu
m ait. Amilyen hasznos anyag az utóbbi (kiáltványok, 
többségükben híres, sokat em legetett szövegek meg
bízható fordításban), olyan kevés és semmitmondó az 
illusztráció-anyag. Egy m űvészettörténeti szakm un
kának az illusztrálására, különösen, ha huszadik szá
zadi — tehát nem a legkönnyebben hozzáférhető s

Mario de Micheli: Az avantgardizmns

(Gondolat, 1965.)

úton-útfélen reprodukált müvekről van benne szó-, 
kevésnek bizonyul 40 reprodukció, s az sem mond 
eleget, ha fekete-fehérben ad  vissza olyan képeket, 
amelyeknek lényege a szín. Bízzunk h á t abban, 
hogy a szakember, aki ezt a könyvet forgatja,valahon
nan ismeri m ár a könyvben szóba kerülő alkotásokat. 
A nagyközönségről, úgy látszik, eleve lem ondott a  
kiadó.

A tanulm ány m aga, m ind tényanyagában, m ind 
feldolgozási módjában hasznos és példás m unka, s 
az lehet szélesebb körben is. H a eddig nálunk valaki 
m agyar nyelvű szakirodalm at keresett ezekről a 
kérdésekről — és ú jabban sok tanár keres ilyet diák
ja i érdeklődésének kielégítésre —, annak csak Kassák 
Lajos és Pán Im re cikksorozatát ajánlhattuk, amely 
ma m ár alig hozzáférhető (a Nagyvilág közölte 
1956—57-ben, első évfolyamában), s nem  is annyira 
filológiai, m int inkább személyes érdekű. (M eg
jegyzem, épp ez lehetne a  legfőbb érv a rra , hogy kü
lön kötetben is megjelenjék egyszer.) Az olasz szerző 
ugyan láthatólag nem  azt tartja fő feladatának, 
hogy aprólékosan vizsgálja egyes tö rténeti adatok 
hitelességét vagy megbízhatóságát, mégis ügyel 
m indenütt a  filológiai pontosságra, közli m indig a 
forrásokat. Könnyen teheti: az em ber irigykedve 
nézi könyvének forrásokra hivatkozó jegyzeteit, 
amelyekből kitűnik, hogy az ide vonatkozó legfon
tosabb dokumentumoknak és szakirodalomnak olasz 
eredetiben és fordításban is gazdag választéka állt 
az olasz kritikus rendelkezésére.

Ami most m ár de M icheli tanulm ányának tulaj
donképpeni mondanivalóját illeti, azt bátornak és 
eredetinek méltányolhatjuk. M ár kiindulása is ellen
tétes a közhelyként meggyökeresedett felfogásokkal: 
„A  modern művészet nem  közvetlenül a  X IX . szá
zadi művészetből fejlődött; éppen ellenkezőleg, a 
m últ századi értékekkel történt szakításból született.” 
Ez magában foglalja annak a gondolatnak a -  ki 
nem  mondott, de m agától értetődő — tagadását, 
amely szerint a  X IX . század valam i tökélyt, követ
kezéskép mércét is jelent, s amely gondolat folytatása 
szerint minden, am i a X IX . század u tán  jö tt Nyu- 
gat-Európában, szőröstül-bőröstül dekadencia. (A 
dekadencia fogalmát a  szerző egyébként szerencsé
sen leszűkítve használja s csupán morális értelem
ben.) A X IX . századot de Micheli egységnek je l
lemzi, egységének tarta lm át a forradalm i gondolat
ban jelöli meg. Ennek az egységnek látja a következ
ményeit a művészetben is: annak a központi prob
lém ája a valóság le tt, uralkodó felfogása a realizmus. 
Azok az ellentmondások azonban, amelyek 1848 
előtt az egység mélyén lappangtak, a  X IX . század 
európai forradalm ainak befejeződésével válsággá
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nőttek. A válság a  polgári világ „valóságának” 
tagadásában  jelentkezik. V an  Gogh tragikus erő
feszítései, művészi vívódása, Ensor gúnyos erkölcs
b írá la ta , M unch félelem-szülte „kiáltásai” ennek 
a válságnak a művészetben m utatkozó jelei. Az euró
pai művészek a század elejétől tulajdonképpen kiutat 
keresnek a  krízisből. A m egoldási kísérletek jelen
tősebbjei m ár a századforduló tá ján  jelentkeznek: 
a  „v ad ak ” a természetből kísérelnek meg új erőt 
m eríten i, Gauguin kalandja u tán  a vadember 
m ítoszától remélnek megoldást, de ez zsákutcának 
bizonyul — az útkeresés náluk meneküléssé torzul. 
De M icheli meggyőzően és finoman különbözteti 
meg ezt az u ta t tévesztett m ozgalm at a valódi deka
denciátó l, amely — szemben az avantgarde alapjá
ban  s eredendően forradalm i lelkületével -  elsősor
ban belenyugvást, megadást je len t (érzékletes pél
daként G . Moreau és M arinetti műveit elemzi). 
A  „vadság” mítoszának és kísérőinek (a néger 
plasztika s általában az egzotizmus kultusza, a 
prim itív  festők, mint H . Rousseau, jelentkezése, 
stb) jelenségei még csak elszigetelt, részleges láza
dások, amelyek aztán az avantgarde irányzatokban 
szerveződnek mozgalommá. Ezeknek az irányza
toknak két fő vonalát különbözteti meg: az intel
lektuális és az érzelmi vonalat.

Az avantgarde mozgalmak érzelmi vonalának 
első fejezete az expresszionista tiltakozás története: 
tiltakozás a pozitivista optim izm us és — az expresz- 
szionista „realizm usban” — a  háború  és a polgárság 
ellen. De Micheli természetesen it t is — és később is 
m inden  mozgalomban — bem utatja a csoportok 
arcu latának  összetett voltát, a  mozgalom szellemi 
tevékenységének és művészeti nézeteinek bonyolult
ságát, olykor túlzásait, képviselőinek szertelen gesz
tusait; á ltalában sosem feledkezik meg azokról az 
ellentm ondásokról vagy negatívum okról, amelyek 
gyakran a legnagyobb művészek életművében vagy 
pályájában is fellelhetők. De m indenkor a mozgal
m ak és a  művészek lázadása, vagy ha lehet így 
nevezni (s a  szerző többször is az t bizonyítja, hogy 
lehet), forradalmisága, valam in t útkereséseik pozi
tív eredm énye, művészeti és világnézeti vívmánya 
van vizsgálódásának központjában. De Micheli 
á lta lában  úgy m utat be egy-egy mozgalmat, hogy 
esem énytörténetét röviden ismertetve, jellemzi fő 
törekvéseit, majd szemlélteti ezeket a törekvéseket 
a kiemelkedő képviselőiről ra jzo lt portrékban. így 
az expresszionizmus olyan művészeinek, m int Ed- 
schm id, Nolde, Marc, Kollw itz, Dix, Grosz, Koko
schka, stb. vázlatos, portrészerű jellemzése mellett 
részletesebben ismerteti és elem zi Kandinsky és 
K lee m űveit s elméleti írásait (ez az összevetés 
egyébként a  tanulmány legsikerültebb részei közé 
tartozik).

Ez az eljárás szükségszerűen változik kissé az 
érzelm i vonal második és harm adik  állomását, a 
dadaizm ust és a szürrealizmust bem utató fejezetek
ben; az előbbiben az esem énytörténetre szűkül 
(itt érdekes a  fotomontázsról szóló történeti és elmé

leti k itérő), az utóbbiban viszont az elméleti magya

rázatok szorítanak háttérbe eseményeket és portré
kat. így  érezzük helyesnek, m ert hiszen a rövid 
életű Dada többnyire elutasította az elm életet, s 
inkább csak szertelen gesztusokban fejezte ki taga
dását, a  szürrealizmus viszont születésétől fogva 
folytonosan m agyarázta önmagát (illetve szellemi 
vezérei magyarázták önmagukat), s ez a  m agyarázat, 
a bonyolult fejlődés jelenségeitől kísérve, egészen 
napjainkig nyúlik; de meg azért is, m ert dadaista 
festészetet a szó szoros értelmében nem tartunk szá
mon, a szürrealizmusnak viszont olyan sokágú a fej
lődése és folytatódása (elég ezt a  D ali, Breton, 
E luard, Aragon nevekkel jelezni), hogy m ár ezáltal 
is számos elméleti kérdést vet fel. Ezeknek a kissé 
bonyolult elméleti kérdéseknek a térképét, sajnos, 
nem  is sikerült a  szerzőnek meggyőzően felvázolni; 
azzal, hogy vizsgálódását csak 1930-ig terjesztette 
ki, eleve lem ondott a  szürrealizmus elmélyültebb 
elemzésének lehetőségéről.

Az intellektuális, pontosabban jelölve: az egy
fajta tudományosságból kiinduló s az t magával 
vivő áram lat első mozgalma de Micheli szerint a 
kubizmus; ennek festői, szembefordulva az impresz- 
szionistákkal, megvetve a „recehártya megnyilvá
nulásait” , igyekeznek az agy, az értelem szerepét 
hangsúlyozni a  művészetben. Cézanne tanulságait 
értik meg (vagy értik félre a maguk m ódján), 
de mindenképp az ő nyom án szakítanak a X IX . 
századi formákkal: az 1907-es nagy Cézanne-kiál- 
lítás a kubizmus születésének dátum a. Picasso 
(és mások) tudományellenességet hirdető nyilat

kozatai nem tévesztik meg a szerzőt: a kubizmus 
analizálja, vagy később gondolati lényege szerint 
összegezi a világ dolgait a  képen. Husiseri fenome
nológiájának hasonm ását fedezi fel de M icheli a  
kubizmus elm életíróinál, általánosságban pedig a  
m értan , a m atem atika tiszteletét s a  tudom ányos 
újplatonizm us hatását látja náluk. I t t  is töm ör, 
sokatmondó portrék egészítik ki a képet (Picasso, 
Braque, Léger jellemzései).

Az olasz futurizm ust az olasz elm aradottságból, 
s az annak talaján született anarchista és szocialista 
mozgalmakból gyökerezteti, s igen alaposan ismerteti 
történetét. A firenzeiek (Papini) és Bergson hatása 
Boccioni ars poeticájában (Boccionit a  mozgalom 
legkiválóbb egyéniségeként jellemzi) részletes elem
zést kap. K ár, hogy az oroszoknak, Majakovszkij
nak, csupán néhány mellékesen odavetett m ondat 
ju t. H arm adik stádium ként ebben az irányzatban, 
az intellektuális kísérletek sorában, az absztrakt 
művészet történetét ism erteti, előbb az oroszországi 
fejlődést (Larionovék, Malevics szuprematizmusa, 
T atlinék konstruktivizmusa, Pevsnerék „realizm u
sa” ), majd a nyugat-európait (M ondrian fokozatos 
útja az absztrakt képektől a De Stijl folyóirat poéti
káján á t — a művészet m int olyan, megszűnik, 
hirdették -  a  Bauhausban való termékeny felol
dódásig). I tt, a  mai problémák vázlatos érintésével 
zárja fejtegetéseit.

A m int m ár u taltam  erre, a tanulm ányban számos 
kérdés nyitva m aradt. Ilyennek érzem a X IX .
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század problémáját is, amelynek az olasz szerző 
által adott jellemzése túlságosan leegyszerűsített. 
Akad a könyvben olyan megoldás is, amellyel vitába 
lehet szállni (pl. az expresszionista és a geometrikus 
absztrakciónak ilyen szétválasztása, am ilyet itt 
látunk), más megoldásokat bizonyos mértékig ért
hetővé tesz a teljesség igényéről való lemondás 
(mint a szürrealizmus esetében, vagy abban , hogy 

egyes művészek bemutatása egyoldalú — pl. Chagall 
csak expresszionistaként szerepel, stb.). Kissé vul
gáris az orosz konstruktivisták állásfoglalásának ér
telmezése, s általában leegyszerűsített a szerzőnek

az ipari művészettel (pl. a Bauhaussal) kapcsolat
ban kifejtett szemlélete. Általában a tanulm ány 
nem nyert az időben való korlátozódással: az abszt
rakció eredetének magyarázata megyőző ugyan, 
de mai szerepének és fejlődésének bem utatása 
nélkül az sem lehet teljes. Mindezek a  kifogások 
azonban nem  m ásíthatják meg azt a  véleményt, 
amely a könyv tanulmányozásakor kialakul a szak
ember-olvasóban: igen értékes, eredeti kísérlet a 
modern művészet történetének valóban történeti 
szempontú feldolgozására.

Miklós Pál

RÁDIÓ -TELEVÍZIÓ

Tizenegy hangjátékot tartalm az ez a  csinos külsejű 
kötet. Közülük három — Erwin W icketé, Heinrich 
Böllé s G ünther Eiché -  a műfaj elsőrangú, magas 
művészi értékű megvalósulásának tekinthető. De jó 
részt a többi is fölötte áll az erős középszernek, s 
gyenge mindössze egy vagy kettő akad közöttük. 
A  válogatás tehát jó; dicséri az összeállító műfaji já r 
tasságát, gondos utánajárását és esztétikai érzékeny
ségét; de dicséri a  kiadó friss szellemét és vállalkozó
kedvét is. M ert nemcsak fáradságos m unka, hanem 
kockázatos vállalkozás is volt e kötet létrehozása.

Oly műfajról van szó, melynek van ugyan m ár 
kisebb könyvtárra rugó irodalm a, szinte minden 
nagyobb nyelven szakfolyóirata, s főképpen: vannak 
kiváló alkotásai, de igazában még nincsen határozott 
arculata, mércéje és rangsorolása. Szabályt, mércét 
és rangsorolást egy műfajon belül csak a  műfaj 
általánosan elismert, klasszikus rangú alkotásaiból, 
illetőleg ezek s a műfaj gyengén sikerült kísérleteinek 
összevetéséből lehet levonni, illetőleg megállapítani. 
Három  e játékok közül elsőrangú, klasszikus szintű 
mű, mondottuk; az alkalom tehát kínálkozik néhány 
jellemzőnek vélt műfaji vonásuk feljegyzésére.

Az első általános esztétikai. Az öreg Goethe 
Eckermannak mondott am a szavai, hogy jelentős 
m ű csak az lehet, amely jelentős tárgyat ragad meg, 
de magánál még jelentősebbre utal, itt is érvényesek. 
Wickert azt mondja el, m iként futotta meg egy 
gimnáziumi osztály, hét ember a m aga életútját a 
harmadik birodalom s a háború poklain át, mi való
sult meg ifjúságuk álmaiból és céljaiból; Böll egy 
koncentrációs tábort já r t  ember tudatát, emlék- és 
érzésvilágát vetíti föl a m ár „biztonságos” , kényelmes 
háború utáni családi körben; Eich egy Berlinben rej
tegetett, üldözött pár, egy zsidó nagyapa és unokája 
fölfedeztetésük előtti utolsó napját hozza elénk.

Életsors, létkérdés áll tehát mindenik közép
pontjában, s rajtuk keresztül az, am it gyakorta 
használt szóval, a  német lelkiismeret önvizsgálatának 
szoktak nevezni. Mérhetetlenül fontos kérdés ez 
önmagában is, de Eich is, Böll is, Wickert is túl kíván

A láthatatlan színpad

(Válogatta s az utószót Irta Albert Gábor, Európa
Könyvkiadó, 1965.)

m utatni ra jta , az újzélandinak és a portoricóinak 
egyaránt érdekes és fontos tanulságig. E ich az t sugall
ja , a rem ényt nem  szabad ugyan feladni soha, de 
csak a realitással való szembenézés, az illúziótlan- 
etikus szembenézés adhatja meg a bukó hősnek üldö
zői fölé emelő méltóságát s egyéni bukásától független 
hitét ügyének igazában; Böll azt, hogy a történelm et 
megélt em ber egyetlen pillanatának sem szabad el
múlnia, hogy m últja élő, irányító tényező ne legyen, 
Wickert pedig azt, hogy a folyvást változó világ 
zajlásában vágyait és céljait az em bernek folyvást 
újjá kell értékelnie, nem azért, hogy opportunussá 
hajlítsa őket a világhoz, hanem azért, hogy etikus, 
méltóságőrző voltukat megtartsa, ha kell a  világgal 
való szembenállás árán  is.

A második m ár közelebbről érinti a  hangjáték 
sajátlagos kérdéseit. Az igazi hangjáték hangjáték
ként fogan, s más műfajú műveknek a „ rád ió ra  való 
átdolgozása” , „alkalm azása” többnyire gyenge ered
ménnyel já r , „afféle istenverte szabóm unka” (hogy 
Péterfy szavával éljünk); jövedelmező vagy kevéssé 
jövedelmező pénzkereset, szórakoztatóipar, amelyre, 
persze, szükség lehet, de amelynek az esztétikával 
vajmi kevés köze.

Csakhogy mi há t a sajátlagosan hangjátékírói 
attitűd , mi a sajátos hangjáték-foganási szituáció?

V an e három  kiemelt játékban valam i alapvetően 
közös: a  mondás, az elmondás mágikus erejére alapoz 
mindegyik. A kötetnek ezt a  címet adták : láthatatlan 
színpad. Nem tudjuk, valamely hasonló ném et cím 
sugallta-e az ötletet, de úgy véljük, fatális félreértések 
kiindulópontja lehet. Ez a -tálán, -télén fosztó képzős 
jelzős kifejezés akaratlanul elárulja a hangjáték e cím 
mögött rejlő felfogásának alapvető gyengéjét: oly 
színpad a hangjáték e szerint, amely valam ivel nem 
rendelkezik, am i pedig a színpadnak lényegi eleme; 
azaz redukált, fogyatékos értékű színpad, szekundér 
j  elenség.
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A színpad lá tta tv a  megjelenít, a  hangjáték  elm ond
va fölidéz. Belép W ickert darabjában a  komponista 
Geiger egykori osztálytermébe, megáll, s lelkében 
fölrajzik m indaz, ami vele s osztálytársaival e pil
lanatig tö rtén t; szétnéz egy vendégváró ünnepi nap 
reggelén nyugodalm as lakásában Böll m űvében a 
férj, lelkében ú jra  föltolulnak a tábor emlékei, s szét- 
szakíthatatlanul összekapcsolódnak im m ár azzal is, 
ami most van  körülötte; egymást nyugtatják s készítik 
fel — rettegésüket és ingerültségüket visszafojtva — 
Eich já tékában  a  nagyapa és unokája azáltal, hogy 
képzeletükben egy újságból olvasott régi történetet, 
egy katakom bában eltévedt diáklánycsoport tragikus 
históriáját idézik fel, színezik és variálják — egymást 
váltogatva — a maguk megpecsételt sorsának, 
rem énytelen reményeinek szimbólumává és emlékévé.

A színpadon, amely az előadás idejére a világot 
jelenti, előttünk látunk egy cselekményt kibontakoz
ni és m egoldódni; számunkra, s velünk a  szereplők, 
a „résztvevők” szám ára, jelen- és jövőidejű idő
dimenzióról van  szó. Ezekben a hangjátékokban 
viszont m últidejűről; egy vagy néhány beszélővel 
állunk szem be, aki vagy akik fölidéznek valam it, 
aminek hiteléért közvetlenül az ő, a  beszélők pszicho
lógiai szituációja, sors-helyzete kezeskedik; a keserű, 
rezignált és elszánt Geiger a  vallomás, az összegezés, 
a megmérés helyzetében s okáért idézi fel és summáz
za a  m aga és társai életútját; az önfeledt kispolgár
örömök szám ára érzéketlenné lett férj m agatartása 
megértetésének vágyával, kényszerítő helyzetében, 
mondja el, idézi fel feleségének a tábort; a  mindeddig 
szelíd és önám ító ábrándokba menekült Goldschmidt 
nagyapa és unokája a végső fölkészülés és szembe
nézés helyzetében újítják fel s szövik újjá, illúziótlan- 
ná a viterbói lányok históriáját.

A személyes hangütés, a lírai elem, a  beszélő 
konfliktus-szituációjából fakadó és az azt reveláló 
személyes hangnem  döntő szerepű a hangjáték hite
lében, míg a színpad hitelét a  cselekmény logikus 
kibontakozásának tapasztalása, látása-hallása, szem- 
mel-füllel való követése adja. H a a színpad elé füg
gönyt vonnánk, fél vagy negyed élményben volna 
csak részünk, ha ellenben a Geiger által meg
idézetteket, a  férj lelkében megelevenedőket, a 
nagyapa s unokája által újra megélteket színpadra 
állítanánk, mozaikelemek zűrzavara, képtelen össze
visszaság, idő- és egyéb abszurdumok állnának elő. 
Megvan, természetesen, a  hangjátéknak is a  maga 
sajátos belső logikája, ilyen nélkül semmiféle m űal
kotás nincsen; csakhogy ez nem színpadi bonyodal
m akban és kibontakozásokban testet öltő cselek
mény-logika; inkább a versé, a  vallomásszerű 
lírikus prózáé.

Hangokkal illusztrált, fabulátorral, narrátorral 
ellátott lírikus hangvételű novella tehát e három  
darab tanúsága szerint a hangjáték? V agy esetleg 
epikus és d rám ai elemeket magába olvasztó s ezeket 
külön hanggal kiemelő monumentális vallomás
vers?

Semmiesetre sem. D rám ai műfaj, csakhogy más
képp, m int a  színpad drámája.

Bármily sokrétű legyen is a színpad drám ája, végső 
soron többnyire egy síkon, az előttünk végbemenő 
cselekmény síkján játszódik, s itt, ennek folyamán 
hozza meg a maga katarzisát. A Hörspiel cselek
m énye viszont, e darabokban mindenesetre, két 
síkon mozog - ,  legalábbis látszólag. A fölidézett 
eseményeké az egyik, a fölidézőben vagy fölidézők
ben a fölidézés processzusa folyamán végbemenő 
változás a másik. De az első csak látszólagos, hiszen 
befejezett, a második ellenben valóságos, jelen idejű , 
átalakító, katarzist hozó. A  klasszikus narrátor és 
fabulátor objektív az előadott történettel szemben, 
személyisége ugyanaz m arad a d arab  végén, m int 
am i volt az elején; Geiger, a  férj, a  nagyapa és 
unokája viszont a fölidézés, az újrarendezés folya
m án megváltoznak, kezdeti konfliktusuk föloldó 
katarzishoz ér.

Primitív-hétköznapira fogva a szót, redukálva a 
helyzetet: otthonunkban ülve egy valaki vagy 
néhányan eljönnek hozzánk, hogy nehéz, konflik
tusos helyzetükben kibeszéljék m agukat, s a  kibeszélés,  
azaz a  megformálás, a  megfogalmazás s ami ezzel 
egyértelmű: a megértés által megkönnyebbüljenek. 
Az igazi, a bennünket is katarzisban részeltető él
m ényt elsősorban és közvetlenül nem  az általuk elő
adott események adják, hanem  a bennük, a „kibe
szélőben” vagy „kibeszélőkben” megszületett válto- 
zás-föloldódás tapasztalása. A kötethez fűzött tanul
m ány hangsúlyozza, hogy a hangjáték kamara 
műfaj; ebben az értelem ben s e darabok esetében 
okvetlenül igaza is van.

De nem  mond-e m indennek ellent a  naponta köz
vetített hangjátékok tömege, többsége pl. az e kötetbe 
is fölvett s világsikert a ra to tt Esperanza, Hoerschell- 
m ann darabja?

K ettő t felelhetünk ez ellenvetésre.
Egyrészt azt, hogy a siker elég gyenge érv; Arany

nak van  igaza, hogy a suffrage universel igen meg
bízhatatlan  döntésmód esztétikai kérdésekben.

Az elemzett hangjátéktípusnak, hangjátékoknak 
kiemelése, előtérbe állítása azonban nemcsak eszté
tikai szintjük következtében volt indokolt, hanem 
azért is, mert bennük, általuk lelünk legkönnyebben 
feleletet egy a műfaj helyzetét érintő sajátos kérdésre. 
H angjátékot írnak és közvetítenek mindenütt, de 
általános nézet az világszerte, hogy míg egyéb 
drám ai műfajokban m a a ném et irodalom nemcsak 
hogy nem  előzi meg angol, francia nyelvű társát, 
hanem  inkább mögötte m arad , ezen a területen 
többnyire a német nyelvű szerzőké az elsőség. M ond
ják , technikai okai is vannak ennek: a rádiózás 
rendkívül fejlett volt ném et földön, a televízió 
viszont it t késéssel indult, s így volt ideje a műfajnak 
, , kifutnia” .

Lehet, hogy ez is közrejátszott. De alighanem épp
annyira  az is, hogy az em lített műfaji sajátságoknak 
a háború  utáni sajátos ném et helyzet kedvezett. 
A m últ legyőzésének, a lelkiismeretvizsgálatnak a 
szüksége a Böll-, az Eich-, a  Grass-féle szigorú etikájú 
művész egyéniségeket nem  engedte s nem engedi 
kitérni e kötelesség elől. U gyanakkor azonban libe
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rális-katolikus s egyéb, polgári kötöttségeik, főképp 
pedig a m indenbe belejátszó sajátos ném et társa
dalm i, politikai és pszichológiai helyzet, bárm ily 
számosán legyenek is, mégis elszigeteltté tette s teszi 
őket; szubjektív jellegű, lírai-személyes, vallomás
szerű, inkább életérzést kifejező, m int objektív 
szituációt ábrázoló művészi attitűd  elfoglalására 
indítja-kényszeríti őket. Individuális izolációban, 
szubjektív keretben, szemlélettel és erőfeszítéssel 
próbálják átélni, átérezni, rendezni és legyőzni a 
m últat, s e kényszerűség következményeit, etikus 
elszántságukkal, művészi tehetségükkel, erénnyé 
sikerült e m űfajban, e műfaj sajátságainál fogva 
kovácsolniuk. Érdekes e tekintetben a kitűnő H il
desheimer játékának kérdése. Ötletes, bravúros, bár 
némiképp túlpoentírozott szatíra ez, de színpad
szerű kissé; hiányzik mögüle Böll, Eich, W ickert

fájdalmas vívódó lírája, „kibeszélő” , vallomás
kényszere. Alighanem része van ebben annak, hogy 
túl fiatalon került el Németországból, s így sajátos 
belső német kötöttségei nem  oly erősek, m int társaié.

Mindennek persze ellent lehet vetni, hogy e je l
lemvonások, a vallomásszerűség, a szubjektív jelleg, 
a  lírai attitűd, az ábrázolás helyett inkább az élet
érzés kifejezésére való koncentrálás s a  többi: más 
polgári irodalmak s más műfajú művek esetében is 
általánosak és jellemzőek manapság. Csakugyan. 
De hát a német polgári s a  többi nyugati polgári- 
művészi-írói szituáció között nem  is lényegi, hanem 
árnyalati az eltérés, bár igaz, hogy ez árnyalati 
eltérések viszont nagyon is lényeges művészi követ
kezményekkel já rn ak  együtt. Erről azonban m ár 
germanistáink s esztétikusaink közös feladata rész
letesen szólni.

Németh G. Béla

JEGYZETLAPOK

H ÁRS E RN Ő : Csillagára. -  H a egy verseskötet erős hullámokat kelt az irodalm i közvéleményben, annak 
két oka lehet: vagy hogy rendkívüli költő-egyéniség m utatja fel a kor problém áit, vagy egy ügyes bűvész 
szemfényvesztő mutatványai keltenek — az egyik olvasóban ám ulatot, a  m ásikban felháborodást. H árs Ernő 
verseskötetétől mindkét feltűnés — az egyik szerencsére, a másik sajnos — idegen. Ő szinte, becsületes könyv, 
eszméit és eszményeit könnyen vállalhatjuk, élményei nem  hamisítványok, — de nem  okoznak szellemi izgal
m at, nem szerzik m íg a felismerés örömét, a  „nagy lélekkel” való találkozás m aradandó emlékét.

Első verseskötet, költő-erényeit kétszeresen meg kell becsülni. Azt például, hogy pontosan ismeri a  költő 
— és tiszteli — tehetsége határait. Nem akar tetszetős gondolati konstrukciókkal meghökkenteni, nem  keres 
erőszakos form ai megoldásokat, nincsenek nyelvi trükkjei. „Inkább a  teljesség villám a egyszer, m int a  szik
rajáték futószalagon” -  mondja, s ha a „teljesség villám a” várat is még m agára, a  „szikrajáték” valóban 
nem  jellemzi ezt a költészetet. Hiteles, valódi m inden indulata, akár a gyarm ati mozgalmak máglyáiról, 
akár a Jakobinus haláláról versel; a  munka pátoszát, a halál döbbenetét is á té li, az ügyetlen formai megol
dások mögül is érezni darabos, kamasz-őszinteségét. Elérzékenyülései, lelkesült gondolati futam ai mind 
hitelesek, s a  néhol virágos, néhol körülményes beszédmódról is érezni, hogy a sajátja. Ritmuskereső kísér
letei sem mutatványok, inkább csak kirándulások: a  túlpörgetett ősi nyolcasokat és a merev disztichonokat 
fesztelen örömmel próbálgatja.

Hogy a maradandó olvasói élmény elm arad, annak elsősorban tartalm i okai vannak. Gondolatai, törek
vései nem rajzolnak eléggé karakteres, felism erhető arculatot. Sokféle, sokszínű a kötet, de az eszmék nem 
rendeződnek központi rögeszmék, emelő indulatok közé. A legerősebben „ a  földi öröm elviruló kikerics
mezeit” szemlélő bánat hangjai hallatszanak a  kötetből, s a gyermekkor „csillagszikrás egét” sirató panasz 
hangjai; a  legnagyobb ívű vers, a  Tűzvész panaszos nosztalgiával búcsúzik a  gyermekkortól. S a szemlé
lődésnek ezt a  bénaságát nem oldják fel az apró alkalm i örömök, a Duzzadó boltok vagy a Mama a Balatonban 
halkabb szólamai. A tevékeny program, a valam ire elszántság erőteljesebb hangjai hiányoznak a kötetből. 
M intha gátlások bénítanák, kielégületlenül vergődik a  költő a lehetőségek között: „Szivárvány-célok /  helyett 
a szükség megkötöttje lettem ” -  „G ullivert, törpe gondok szegeznek a földhöz” .

T alán csak az eszközei nem elég gazdagak, hogy nagyobb erővel szólaltassa meg eszméit, indulatait. Szép 
program ját is ilyen színtelenül, pedáns szárazsággal fogalmazza meg: „én  azokra tekintek, akik talpukon 
álltak a napi dolgok értékrendszerében” . Képeinek színvirágai gyakran külsődlegesek, díszítőelemek inkább, 
nem  a látom ást szolgálják; alacsonyan szálló képzelete ritkán tudja egységes képbe foglalni őket. Nem a 
látvány indítja meg, nem az érzékektől, hanem  az értelemtől várja a kép megfejtését: „A z osonó /  árnyak
ból lassan összeáll a hiány” . Racionális szerkesztésű képei gondosan m egm ért, pontosan összeszegecselt 
elemekből állanak, egyszer színes-díszes festmények, máskor szálkás metszetek. Form afantáziája nem  «elég 
élénk, nem  elég leleményes, ezért nem tudja elég magasra emelni gondolatait, emlékképeit, élményeit.

Sokáig tarto tt, majd húsz évig, amíg kötetté, első kötetté álltak össze H árs Ernő versei, s lehetővé vált, 
hogy az olvasók és a költő között szorosabb kapcsolat alakuljon ki. Kíváncsian várjuk, hogy ez a találkozás 
és a kötet megjelenésének élménye hogyan segíti majd a költőt tehetsége további kibontakoztatásában. 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964.)

Farkas László
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SO B O R  A N TA L: A z ég alatt kanyargó utak. — Első írásai huszonhét éves korában jelentek meg. A zóta 
négy év te lt el: Sobor Antal most tíz novelláját teszi elénk első kötetében. Az írásokat nem keltezi, de ha 
kötetbeli sorrendjük keletkezési idejüket is tükrözi - ,  am i gyanítható - ,  akkor egy lassan érlelődő, elmélyülésre 
hajló , a  jelenségek rejtett összefüggéseit kereső írót sejthetünk a novellák m ögött. Sobor megtanulta m ár 
azokat a  mesterségbeli „fogásokat” , amelyekkel pontos szabatos vonalakkal rögzíthet egy-egy élethelyzetet, 
em beri alakot, figurát. Világos, dísztelen rajzokat teríti ki előttünk; pontosan, fegyelmezetten fogalmaz; ismeri 
az „an y ag o t”, amivel dolgozik, kockázatos megoldásokba nem kezd; egyszóval: „ tu d ” írni. A kötet felét ki
tevő első öt elbeszélés azonban az t is m utatja, hogy az író -  alkata, vagy a nehezebb megoldást kerülő b á 
to rta lansága miatt? -  valami különös vonzódást érez a „tiszta” helyzetek, a lekerekített megoldások, az idillbe 
áthajló  történetek iránt. Az ablak  elhomályosul, pára  lepi be, az író lassan törölgetni kezdi az üveget, o- 
lyankor is, amikor ököllel kellene bezúzni. Sobor ezekben az írásokban nem  engedi drám ává fejlődni tö r
ténete it, hőseit kibékíti egymással, sorsukkal, problémáikkal. Megoldásait nem  tudja szükségszerűnek, egye
d ü l érvényesnek elfogadtatni, az olvasó úgy érzi, lehet, hogy így van, de másképp is lehetne. Ezek az első 
novellák kulturáltan megformált, de puszta tárca-igényű írások egy tiszta és nemes, ébredező szerelemről 
(Fönt az erdőben), a szabadnapra is m unkát vállaló kollektíváról (Aszfaltozók), két szomszédos család 
m egrom lott, majd helyreállt kapcsolatáról (A kék házban), a  szerelmi vágyat legyőző férfiról 
(Vasárnap), a  gyereket vállaló fiatalokról (Gabi). Szürke emberekről, szürke történetekről sem 

szabad  azonban szürkén írn i. Az egyhangúság gyanítható oka: az író nem  engedi magához közel 
„ tá rg y á t” , pontosabban: személyes érdekeltségét, egyéni indulatát, az esetek érzelmi „töltését” elfojtja, nem  
hagyja érvényesülni, vagy ta lán  — am i még rosszabb — az egyéni élmény hiányzik írásai mögül. Valamiféle 
semleges szem teszi itt a  megfigyeléseket, feszültség- és izgalommentes hang beszéli el a történeteket. Ahol 
sikerül drám ává bontani hőseinek harcát (Ég alatt kanyargó utak), ahol jelképes motívumokkal növeli meg 
a lak ja it (A  Saturnus), ahol a hang  szenvtelensége és a  tém a merészsége közt feszültséget tud teremteni (Nincs 
árnyék az arcodon), ahol nemcsak a külső történésre van gondja, hanem a balladisztikus előadásmód hangula
tok, vágyak, nosztalgiák kifejezésére is alkalmas (A z éjjel hazamennek a katonák) o tt sejtjük az író eddigi 
m unkájának  javát s a továbbfejlesztésre váró lehetőséget. Az idegen hím por megtermékenyítő hatását itt is 
fölfedezni —, de kevéssé zavaró. I t t  is megcsillan a  „rem ény” , az író pedagógiai hajlam a, a szálakat elsimító 
igyekezete - ,  de nem oly direkt módon, m int korábbi írásaiban. Az alakok egysíkúsága, a feszültség mechanikus 
gerjesztése, egy-egy naturalisztikus leírás itt is kísért - ,  de azt is látni, hogy keresi a  jelenségek többértelműsé
gének a  m agyarázatát, igyekszik nemcsak helyzeteket, hanem  lelkiállapotokat is megrajzolni, nemcsak az 
em berrel, h á r  em az emberben történőt is kifejezni. Sobor A ntal első kötete a több úton elinduló, kereső 
kutató , a  sa_át hangjára még rá  nem  lelt író t állítja elénk. T artalm i változatosság, sokszínűség, többszöri hang
váltás jellem zi még ezt a tíz elbeszélést. Az írónak saját élményvilágában kell mélyebbre ásnia ahhoz, hogy 
m ondandójának expresszív erejét fokozza. Az írás -  feladat helyett -  hangsúlyozottabban legyen Sobor A ntal 
személyes ügye. (Magvető könyvkiadó, 1964.)

: ' Tüskés Tibor
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NYÍRÓ LAJOS

Művészet és kibernetika

,,Szajkózzák a jelszavakat, a szólamokat, a csatakiáltásokat, de félnek 
az objektív valóság elemzésétől."

(Lenin)

, ,Ezekből a megfontolásokból kiindulva elhatároztuk, hogy a statisztikával 
kezdjük, noha persze teljesen tudatában vagyunk annak, hogy milyen mély 
ellenszenvet kelt a statisztika bizonyos olvasókban, akik az ’alantas igaz
ságoknál’ többre tartják a ’bennünket felemelő csalást’, és bizonyos írókban, 
akik az internacionalizmusról, a kozmopolitizmusról, a nacionalizmusról, a 
patriotizmusról stb. szóló ’általános’ elmélkedések lobogója alatt politikai 
csempészárut terjesztenek.”

(Lenin)

I.

1. A kibernetika és törvényei

A kibernetikát sokan az autom atizálással, a gépek világával, a híradástechnikával, valam int 
a m atem atikai logika vagy a statisztikai módszerek fokozott alkalm azásával tekintik azonosnak. 
Kétségtelen, hogy a kibernetika létrejötte és térhódítása a különféle természet- és társadalom - 
tudom ányokban összekapcsolódott az elektronikus gépek, illetve a m atem atikai módszerek 
széles körű és nagyobb mérvű hasznosításával. Jelentősége azonban  nem merül ki ebben. A 
kibernetika olyan egyetemes törvényeket fedett fel, amelyek valam ennyi dinamikus vezérlő 
rendszerben egyaránt megtalálhatók, és nemcsak az élettelen anyagi szerkezetekben vagy az 
em ber alkotta „lélektelen” gépekben ju tn ak  érvényhez, hanem  az élővilágban is funkcionál
nak; a növény, az állat, valam int az em ber természeti életében szintúgy, mint az em ber társa
dalm i életében. A kibernetikának a különféle természet- és társadalom tudom ányokban mély 
hatást kiváltó vívmányai számos jelentékeny filozófiai problém át is felvetnek, de ism ert tételeket 
helyeznek új megvilágításba. A szervetlen anyagban, a gépek működésében, valam int az orga
nikus élővilágban, s így az ember m int természeti lény létében, sőt az ember pszichéjében, társa
dalm i létkörülményeiben egyaránt fellelhető a vezérlés, az önvezérlés, a pozitív és negatív vissza
csatolás, az önszabályozás, az információátvitel és átdolgozás egyetemes törvénye. A kibernetika 
heurisztikus szemlélete az embert éppúgy a természetbe helyezi vissza, ahogyan annak  idejében 
D arw in evolúcióelmélete és szárm azástana az állatvilágba helyezte vissza.

A kibernetika a valóságban rejlő különböző törvények kiemelésével elmélyítette és konkreti
zálta az embernek a természethez fűződő aktív és teleologikus kapcsolatáról alkotott általános 
szemléletünket. A vezérlés és a visszacsatolás elve betekintést nyújt a bonyolult összefüggésekben 
levő, dinamikusan fejlődő rendszerekben lejátszódó dialektikus kölcsönhatásokat determ ináló 
törvényekbe. Verifikálhatóbbá teszi a valóság jelenségeiben végbemenő, az elemek szövevényes 
kölcsönhatását feltételező folyamatok okozatiságát. Egyik központi kategóriája, a visszacsatolás 
elve, a vezérlés és az önszabályozás egyik elengedhetetlen lételeme. A visszacsatolás elve elénk 
tá rja  azokat a törvényeket, amelyek a valóság bonyolult folyam ataiban a dinamikus egyensúlyt 
biztosítják és amelyek rávilágítanak a természet és a társadalom  homeosztatikus, stabilizáló 
állapotára és annak feltételeire. M indez lehetővé teszi, hogy a valóság önmozgását biztosító 
fejlődés törvényeinek mélyebb dialektikáját s az ezt megvilágító materiális összetevőket tá r
ju k  fel.

2. Az információ elmélete

A dinamikus rendszerekben érvényesülő visszacsatolásnak létfeltétele és kiindulópontja az 
információ. A visszacsatolás hatékonyságát a megfelelő információmennyiség felhalmozása és 
feldolgozása biztosítja. Az információ mértékegységének m eghatározásával, átvitelének és átdol-
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gozásának tudományos feltárásával a kibernetikus a valóság törvényeinek felfedezését és á ta la
kítását viszi előbbre. Az inform áció az anyag rendezettségét követeli meg, lényegében ezért 
nevezhetjük az információt negatív entrópiának is. Az információ létrejöttéhez a valóság am orf 
jelenségeit alkalmas kóddal, modellel form álttá, érzékelhetővé, m egragadhatóvá kell tenni. 
Az em ber a  természeti és társadalm i törvények megismerésének és meghódításának, a m aga 
céljaira va ló  hasznosításának bonyolult processzusát információk szerzésével kezdi. Arra törek
szik, hogy az információ általános és törvényszerű jelenségeinek kutatásával optimalizálhassa az 
inform áció szerzésének és átdolgozásának hatékonyságát. Az információ elméleti vonatkozásai 
a m arx ista  filozófia lényeges problém ái közé tartoznak, különösen azért, m ert filozófiai értel
mezése közvetlenül érinti (s el is mélyíti) a visszatükrözés elméletére vonatkozó ismereteinket. 
Az inform áció  általánosított elveit jogosultan sorolják a visszatükrözés, a megismerés kategó
riájának szférájába.

3. A z emberi gondolkodás és a kibernetika

Az információelmélet m egalkotása és rohamos fejlődése forradalm asította a digitális és analóg 
szám ológépek, a logikai gépek, a tanuló  elektronikus gépek fejlődését. Az információ átvételének 
és átdolgozásának intenzifikálása, valam int a logikai gépek megkonstruálása szükségessé tette 
az em beri gondolkodás sajátosságainak tanulm ányozását. Azaz mindez megkövetelte az emberi 
agy m in t információt felfogó és feldolgozó legbonyolultabb kibernetikus szerkezet tudományos 
feltérképezését, jellemzőinek elemző leírását. Az ilyen kutatások az elektronikus gépekben és az 
emberi agy  működésében észlelhető homológ m ozzanatok megismeréséhez vezettek. Mind több 
tanu lm ány  vizsgálja az em beri agy funkcióját az információelmélet, szélesebb értelemben a 
kibernetika szemszögéből, s ezzel párhuzam osan kutatják  a szellemi m unka programozásának 
lehetőségeit is. A kibernetikai rendszerű elektronikus logikai gépek tervezése, építése és felhasz
nálása az em beri valóság átalakító tevékenységében fordulatot hozott az em ber alkotta gépek 
fejlődésének történetében. Ezek a rendkívül összetett „gondolkodó” , „ tan u ló ” , „memoralizált” 
gépek ugyanis nem közvetlenül az ember fizikai szerveit és képességeit (karját, izomerejét, 
optikai, akusztikai és egyéb érzékszerveit) „hosszabbítják meg” , hanem  a rra  is képesek, hogy az 
em ber agyi, szellemi tevékenységét reprodukálják. Ezáltal az embert, az em ber agyát sok „gépies” 
lélekölő tehertő l tudják mentesíteni. A logikai gépek lehetőségeinek kiterjesztése olyan kutatásra 
és kísérletekre ösztönöz, amelyek a gondolkodás folyam atainak modellezését, kódolhatóságát 
célozzák. T uring , a gondolkodó gépek neves alkotója és működésűk elméleti megalapozója meg
állapíto tta , hogy mindazok a jelenségek — köztük a szellemi folyamatok is — , amelyek algorit
m izálhatok, elvileg gépre is átvihetők, illetve program ozhatók.

A gondolkodással kapcsolatban elkerülhetetlenül felmerül a nyelv kérdése. A nyelv valóban 
fontos h elyet foglal el a kibernetikusok érdeklődési körében. Az elektronikus számológépek 
(logikai fordítógépek) szerkesztése fellendítette a nyelvtudomány némely kutatásterületét — 
m indenekelőtt a strukturális m atem atikai nyelvészet kibontakozását segítette elő. A logika és a 
nyelv kibernetikai szempontú tanulm ányozása előtérbe állította a jel, a szimbólum mibenlétének 
kutatását, a  szemantikai tanulm ányok fejlesztését.

4. A kibernetika kutatás köre és a művészet

Az em beri agynak, a logikának, a  gondolkodás és a nyelv összefüggésének, az ember psziché
jének  kuta tásával a kibernetika közvetve és közvetlenül érinti a művészet értelmezését. Hova
tovább az  irodalm at sem tanulm ányozhatjuk a kibernetika által feltárt egyetemes törvények 
ismerete nélkül. Többek között azért sem, m ert azok a tudományok, amelyekkel az irodalom- 
tudom ány szimbiózisban él, m a m ár egyre szélesebben használják az alkalm azott (a technikai) 
és az elm életi kibernetika vívm ányait — így pl. lépten-nyom on hozzájuk folyamodik a pszichológia, 
a nyelvtudom ány, a logika, a szociológia stb. E tudom ányok korszerű eredményeinek felhasz
nálása nélkül a korszerű irodalom tudom ány sem boldogulhat. M indebből következik, hogy a 
művészet és az irodalom jelenségeit is meg lehet és meg kell vizsgálni a kibernetika által terem tett 
lehetőségek szempontjából.
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A kibernetika eredményeinek irodalom tudom ányi alkalmazása két módon képzelhető el. 
Az egyik az irodalmi struktúra kvantumjellegének elemzése, statisztikai felmérése. A másik a 
művészet törvényeinek megvilágítása az elméleti kibernetika vívmányaival.

II.

5. A verifikáció elve az esztétikában és az irodalomtudományban

Az első megközelítési módozat azt jelenti, hogy tudományos m unkánkat megkönnyít- 
hetjük, meggyorsíthatjuk az irodalm i elemzés megfelelő szintű gépesítésével. M ár koráb
ban is felmerült az a  gondolat, hogy a művészet, az irodalom bonyolult, összetett je len 
ségeit feltáró és értékelő tudom ányt is verifikálhatóbbá kell tenni. Ilyen célt szolgált pél
dául az a törekvés, amely utóbb a „pozitív esztétika”  elnevezést nyerte, s melynek az experi
mentális pszichológiában fogant posztulátum ai m ódot nyújtottak a művészeti jelenségek bio
pszichológiai, szociopszichológiai stb. m agyarázatára. Ilyenként említhető Fechnernek az 
„Aesthetik von untén5’ elmélete is. A kibernetikai irodalom, amely olykor a művészet problé
m áit is érinti, többször hivatkozik a Fechner-féle „esztétikai küszöb” elvére, valam int az 
esztétikai ízlés vizsgálatát célzó pszichofiziológiai alapú kísérletekre. Az irodalom tudom ányban 
is voltak próbálkozások, amelyek az irodalm i művek interpretációját „m érhető”  módszerek és 
eljárások bevezetésével próbálták elmélyíteni. A húszas években több olyan irodalom tudom ányi 
iskola bontogatta szárnyait, amelyek a vers, a novella, a regény stb. „kvantum os” azaz periodi
kusan ismétlődő elemeire épülő statisztikai elemzéssel —gépi segédlet nélkül—kutatták a művek 
művésziségének, a rím , a ritmus, a művészi nyelv sajátosságainak alapjait és feltételeit. Ilyes
mivel próbálkozott az orosz formalista iskola és a prágai kör is. Bizonyos fokig hasonló módszer
beli elvek kerültek felszínre más strukturalista elvű irodalmi tendenciákban is, például az amerikai 
New Criticism és az angol Practical Criticism törekvéseiben. Az orosz formalista iskola, valam int 
a prágai nyelvész kör eredményei és módszerei egyre több marxista kutató érdeklődését keltik fel. 
A Szovjetunióban, Csehszlovákiában és Lengyelországban gyakran hivatkoznak poétikai vív
m ányaikra. A matematikai és a stilisztikai módszerek alkalmazói, s mindazok, akik azt kutatják, 
mennyiben alkalmazhatók a kibernetika elméleti eredményei a művészetre, elismeréssel említik 
Sklovszkij, Tomasevszkij, Tinyanov, E jchenbaum , Mukarovsky, Jakobson eredményeit. Fel
használják a módszerbeli tanulságokat, és sürgetik a 20-as években megjelent poétikai művek 
újabb kiadását. Nem titkolhatjuk el azonban azt sem, hogy az irodalom tudom ány ilyen irányú 
fejlesztése máig is erős ellenáram m al küzd.

6. Gépi technika és művészet

A gépi technikát ném i sikerrel m ár nyelvi szövegek, illetve irodalm i műalkotások feldolgozá
sára is felhasználták. A közelm últban a szibériai kibernetikai központ tudósai — Jevreinov, 
Koszarev és Usztyinov — nemzetközi viszonylatban is igen jelentős eredm ényt értek el, am ikor 
számológéppel fejtették meg az ősi m aja írást. Jam es M acDoung gépekkel „szövetkezve” meg
bízható érvek és hiteles tények alapján egy századok óta vitatott kérdést világított meg. Tüzetes 
stílusvizsgálattal az Iliásznak m ind a 15 693 sorát feldolgozva bizonyította, hogy a m ű egyetlen 
szerző alkotása. Az elektronikus gépeket, m in t ismeretes, alkotónak is befogták: költeményeket 
írattak , zenét szereztettek velük. E kísérletek pozitív eredményei mellett a negatív eredmények 
is fontosak, mint az ilyen lehetőségek korlátáira utaló tények. A kibernetika és még inkább az 
információelmélet különösen nagy érdeklődéssel fordul a nyelv kérdései felé. M a m ár gyakorlati 
jelentőségre emelkedett a gépi fordítás. Fejlettségének mai fokán köznyelvi vagy szakszöveget a 
fordítógép meglehetősen könnyen ültet át más nyelvre, de egyelőre képtelen arra, hogy iro
dalm i szövegeket művészien lefordítson. A kibernetikai nyelvkutatás a nyelvnek máig is csak a 
form ai strukturális elemeit képes feldolgozni. Általánosságban is az jellemzi a helyzetet, hogy az 
információelmélet kutatáskörében m a még inkább csak az információ formai oldala kerül 
előtérbe. S még csak m ostanában kezdődtek meg a kísérletek, az információ „szem antikájá” - 
nak tudományos kidolgozása céljából. E kutatások alighanem új alapot nyitnak m ajd az infor
mációelmélet történetében, ennek hatása lesz m ajd a nyelvészetre, s közvetetten az irodalm i 
művek esztétikai vizsgálódására is.
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7. Első kísérletek az elméleti kibernetika alkalmazására az esztétikában és az irodalomtudományban

A braham  Moles, aki terjedelmes könyvet írt az információelmélet és az esztétikai észlelés 
viszonyáról, a művészetet információs jelenségként tárgyalja. A műalkotáson belül esztétikai és 
szem antikai információt különböztet meg. T öbb szovjet szerző szintén az elméleti kibernetika 
alapelvéből kiindulva elemzi a művészet tényeit. Zareckij, aki az információelmélet sztochaszti
kus jelenségeit kutatja a m űalkotásban, a művészi képet információegységnek fogja fel. Filipjev 
a művészi alkotó folyam atban a negatív visszacsatolás jelenségét vizsgálja. A lengyeleknél is 
találunk  ilyen törekvéseket. Trzynadlowski például a műfajelmélet kérdéseinek elemzését 
alapozta az információelméletre.

Am ikor a kibernetika és az esztétika, vagy még közelebbről a kibernetika és az irodalom tudo
m ány viszonyáról szólunk, nem  arra  gondolunk, m intha a kibernetika által feltárt egyetemes 
törvényekre vonatkozó fogalm akat gépiesen átü ltethetnénk az irodalom kutatásokba. Arról 
sincs szó, m intha tagadnánk a hagyományos irodalom tudom ányt, és minden kutatást a kiber
netikának rendelnénk alá. A kibernetika általános törvényeinek alkalm azása az irodalom tudo
m ányban  és az esztétikában csak annyiban indokolt, am ennyiben velük az irodalomnak olyan 
jelenségeit tárhatjuk  fel, amilyeneket nem  ragadhatunk  meg az irodalom tudom ány hagyományos 
módszereivel és elemzési eljárásaival.

A kibernetika elméleti kérdései közvetlenül érintik a művészet általános törvényeit, am ennyiben 
a művészetben m int dinam ikusan fejlődő szervezetben a vezérlés, a visszacsatolás, az információ 
stb. szintén meglelhető. Az információelmélet bizonyos törvényszerűségein alapuló filozófiai 
általánosítások a művészet alapvető törvényeit világíthatják meg. A kibernetika elméleti ered
m ényeit felhasználhatjuk az irodalom tudom ány különböző részterületein is. Segítségükkel az 
irodalom  legáltalánosabb im m anens törvényeinek társadalm i genezisét és funkcionalitását, 
sajátos teleológiáját, a m űalkotás dialektikus szerkezetének, az irodalm i stílusnak, a műfajnak, 
a nyelv irodalm i funkciójának kérdéseit határozhatjuk  meg az eddiginél pontosabban. Ezekkel 
a problém ákkal a hagyományos irodalom tudom ány is foglalkozott. V an-e hát szükség a kiber
netika elméleti eredményeinek felhasználására? Nézetünk szerint a kibernetika m ár fejlődésének 

jelenlegi szakaszában is elősegíti a művészet általános törvényeinek precízebb megfogalmazását 
és új törvények m egállapítását. Az is valószínű, hogy a kibernetika kedvezően befolyásolja m ajd 
az irodalom tudom ány verifikálhatóságát célzó kutatásokat.

A művészet egyik fontos problém ája, amely évezredek óta foglalkoztatja az esztétikai gondol
kodást, az a kérdés, vajon a művészet önálló, független jelenség-e? V annak-e immanens tö r
vényei? M ilyen tényezők determ inálják a sajátosan művészeti problém ákat? Mindez a művészet 
gyakorlatában is állandó problém a: a művészek m indig harcoltak a művészet szabadságáért, azaz 
autonóm iájáért. Ide vág többek között a l’a rt pour l’art, a népiség, a tendenciózusság, a pártos
ság stb. kérdése is. Ezek a kérdések m ind azt az alapvető problém át tükrözik — vajon a művészet 
m int független jelenség saját törvényekkel rendelkezik-e? Ezzel függ össze az a kérdés is, hogyan 
lehet a műalkotást független jelenségnek tekinteni. Az esztétika m ár sokat tett azért, hogy m eg
fejtse ezt a problémát. Az elméleti kibernetika nagy segítségére lesz e kérdések megoldásában, 
elsősorban azért, m ert világos képet tud nyújtani a dinam ikusan fejlődő jelenségek fejlődés
mechanizm usáról, a dolgok dinamikus egyensúlyáról, a törvények összefüggéseiről, alakulásáról 
és determinizmusáról.

A művészet és az irodalom  kérdéseinek a kibernetika szem pontjából való feldolgozása bonyo
lu lt, hosszú időre szóló feladat. Jelen  kísérlet a kibernetikának csupán néhány olyan elméleti 
vonatkozását vázolja fel, am ely alkalmas esztétikai és irodalom elm életi kérdések mélyebb meg
világítására, megoldásuk előbbrevitelére. III.

III .

8. A visszacsatolás elve és a művészet funkcióváltozásai

A negatív visszacsatolás elve, m int m ár jeleztük, fontos funkciót tölt be a dinamikusan fejlődő 
rendszerekben. Tám pontot nyújt az élő organizm usoknak, a dinamikus rendszerek fejlődésé
nek tanulm ányozásához, megvilágítja az önvezérlés, a dinamikus egyensúly, a homeosztatikus

6



állapot létrejöttének problém áját, a fejlődés m echanizm usát, az állandó és változó faktorok 
dialektikáját. A dinamikus rendszerek fejlődése a jelenségek egyik strukturális állapotából egy 
másikba való átvitele. Ebben m eghatározó szerepet játszik a negatív visszacsatolás, m inthogy ez 
valósítja meg a receptor korrekcióját, és ezáltal megteremti, illetve fenntartja a fejlődés lehetőségét. 
A visszacsatolás, akárcsak a vezérlés, az önszabályozás vagy az információ, egy dinam ikusan 
fejlődő rendszer zárt ciklusát tételezi fel. A művészetet is dinam ikusan fejlődő zárt ciklusnak fog
hatjuk fel, azaz a művészet m int művészet autonóm és im m anens fejlődésű. Vagyis a visszacsa
tolás elve a művészet esetében is érvényesül, s vizsgálata bepillantást nyújthat mindazon, a m ű
vészet autonóm fejlődését biztosító előfeltételekbe, amelyek m egterem tik történetileg alakuló és 
változó funkciói objektivitásának törvényeit. Autonóm és im m anens fejlődéstörvényei azonban 
nem transzcendentálisak, hanem  konkrétan determináltak, m eghatározóik pedig a művészet 
szűkén értelmezett szféráján túl gyökereznek.

A művészet autonóm iája, „hólizm usa” , ennélfogva viszonylagos, és „immanens”  törvényei 
csak egy nagy rendszeregységben belül determináltak. Ebből következik, hogy a művészet 
funkcióinak szakadatlan metamorfózisát nem  m agyarázhatjuk kizárólagosan a művészetből vagy 
egy elvont a priori művészeti „specifikumokból” . A kibernetika általános törvényeinek m egra
gadása és az ebből eredő tanulságok a rra  figyelmeztetnek, hogy a művészet funkcióinak belső 
törvényszerűségeit és ezek összetevőit csak akkor tudjuk felfedni és elemezni, ha abból indulunk 
ki, hogy a művészet a társadalom  tudatform áinak együttesében létezik, szoros és szétbontha- 
tatlan egységben a társadalm i felépítmény teljes szerkezetével. A művészet fejlődésének valódi 
tendenciáit csak a társadalm i tudatform ák összefüggő rendszerének egyidejű, történetileg meg
határozott, végső fokon a létformák változásait visszatükröző m ozgásában tárhatjuk fel. A m ű
vészet a társadalm i tudatform ák fejlődésében észlelhető szüntelen differenciálódási és szinteti- 
zálási tendenciák mozgásában is vizsgálható. Fejlődéstörvényeit a változó lét m eghatározott 
aspektusainak visszatükrözéseként, a társadalm i tudatform ák szimbiózisából kiindulva határoz
hatjuk meg. Az ilyen meghatározás kidomboríthatja egyúttal a művészet partikularitását, 
specifikumát, a művészet „önm agáértvalóságát” , sajátos létezésm ódját és funkciójának történeti 
módosulásait.

A kibernetika alapvető törvényeinek egész sorát a különböző tudom ányágak művelőinek közös 
erőfeszítése alkotta meg. Ez azt példázza — negative —, hogy az egyes tudományok „belterjes” 
fejlődése a „sajátosságok” önkéntelen elmisztifikálásához vezethet, s így elsikkaszthatja a valóság 
törvényeinek igazi kauzalitását. Az esztétika története bizonyítja, hogy a művészet olyan kérdé
sei, amelyekre az esztétikusok nem  találnak kielégítő válaszokat a művészet szűkén vett területén 
belül, könnyen a művészet „belső” , „megfejthetetlen” sajátosságaivá minősülnek. Ilyesmire 
utalnak a „m agáértvaló” , „irracionalista” stb. jelzők is. Az alkotó folyamat némely jelensége (az 
ihlet és a képzelet), a műalkotás önálló, egységes egész volta és kiterjedtsége, belső megszerkesz
tettsége, a műformák általános problém ája nem m agyarázható meg a művészet szűkén értelm e
zett belső keretein belül m aradva, de nem  azonosítható olyan jelenségekkel sem, amelyek egyéb 
társadalm i tudat-, illetve megismerő formákban is fellelhetők. Az esztétika eddig is foglalkozott 
ezzel a kérdéssel. V oltak kísérletek, hogy a művészetet a filozófia különböző ágai vagy külön
böző tudományok — így a pszichológia, a szociológia, a nyelvészet -— szemszögéből vizsgálják. 
Ezek azonban nem  váltak a szó szoros értelmében „kom plex” kutatásokká, hanem inkább bilate
rálisakká. S noha az ilyen megközelítések a művészetnek csak egyik vagy másik fontos aspektusát 
ragadták meg, ezeket a rész-aspektusokat indokolatlanul a művészet megközelíthetetlen lénye
gének, „specifikumának” kiáltották ki. És e „lényeg” tú lhaladása természetesen a művészet 
végét is jelentette volna. V alójában csak egy-egy mélyebb látszatot, másodlagos lényeget ragad
tak meg, s e látszat-lényegek szenvedélyes védelmezése olykor a tudom ány haladását is gátolta.

A művészet funkciói a valóság visszatükrözésében, megismerésében és a m egváltoztatásában 
történetileg m eghatározottak. Egyetemes fejlődése során a művészet „lényege” is mozog, el
tolódik, ingadozik — egyszóval: fejlődik. Némely aspektusa, funkciója, esztétikai törvényeinek 
egyike-másika elhalványul, elsatnyul, esetleg meg is szűnik. U gyanakkor új törvényei alakulnak 
ki, új esztétikai viszonyt terem t a régiek helyébe. A művészetnek a maga „konstans” jelenségei 
mellett, amelyek a valóság visszatükrözésének legáltalánosabb szféráiban lelhetők meg, koron
kénti „változói” is vannak. Az „állandó” és a „változó” egymással dialektikus egységet és ellen
tétet alkot. A művészeti fejlődés e két faktorának viszonyában és homeosztázisében nagy szerepe
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van a visszacsatolásnak. A m űvészet „állandója” legáltalánosabb vonásaival a  negatív vissza
csatolás form ájában  határozza meg egy történetileg adott kor művészetének általános irányait, 
tendenciáit, konkrétabban pedig a tartalom , a tém a, a jellem, a mese, a  konfliktus stb. jelen
ségeit. Az „állandó” és a „változó”  relációja m indig a valósággal való konfrontálás alapján, 
a visszacsatolás törvénye szerint szabályozódik. A művészet és a valóság eleven kontaktusa vissza
hat a „ á lla n d ó ra ” , annak szubsztanciális lényegére. Az esztétika e kérdésekkel m ár foglalkozott, 
de a k ibernetikai vizsgálat az ilyen jelenségek belső kauzalitását m egalapozottabbá, részleteiben 
indoko ltabbá vagy legalábbis érzékletesebbé teszi.

A m űvészet a szinkretikus tudatform ák dezintegrációjának eredm ényeként született és nyert 
önálló fo rm át. Fejlődésének m eghatározói között is megfigyelhetünk egy állandó dezintegráló és 
integráló tendenciát. Például a ba le tt a színház és az opera egységéből vált ki és önállósult. A 
filmművészet is úgy lépett fel önálló művészetként, hogy a művészet több más ágának jelenségeit 
integrálta önm agában és önm agáért. A művészet fejlődésére jellemző az is, hogy egy sor tudo
mány is bizonyos vonatkozásban a művészetből is ered. Bizonyos értelem ben az irodalom keretei 
közül vált k i az etika, a pszichológia, a  kritika, a szociológia stb. Az ilyen elkülönülések az iro
dalom fejlődésének új irányát szabták meg, és ennek következtében homeosztatikus középpontja 
is eltolódott. A  negatív visszacsatolás elvének érvényesülése késztette az irodalm at új valóság- 
tartalm ak m űvészi megformálására, új esztétikai eljárások meghonosítására, illetve megteremté
sére. A  m űvészet történetéből ism ert szenvedélyes lázadások, melyek a m egm erevedett művészeti, 
esztétikai szabályok és norm ák ellen irányulnak, ily módon voltaképpen a  művészet autonóm 
törvényeinek védelmét célozzák. íg y  indult többek között a szentim entalizm us, a romantika, 
a realizm us, a  naturalizmus stb. Ezekben a tagadásokban szemléletesen fejeződött ki a vissza
csatolás elve. H a  a művészet elvei egy-egy történeti korban megmerevednek és esztétikai eszközei 
a valóság valam ennyi általuk esztétikailag megközelíthető tartalm át kim erítve elvesztik eredeti 
funkciójukat, és immár erőtlenek ahhoz, hogy visszatükrözzék, megteremtsék a valóság új 
esztétikai értékeit. Sőt szembe is kerülhetnek velük. A művészet ilyen regresszív tendenciái a 
művészet á ltalános törvényei, állandó im m anens sajátosságai ellen is hatnak . S minthogy a mű
vészet végül is dinamikusan fejlődő jelenség, a visszacsatolás terem ti meg további fejlődésének 
belső feltételeit. így érvényesül a művészet fejlődésében is az önszabályozás.

M i terem ti meg a művészet homeosztatikus állapotát, önszabályozását, illetve m int fentebb 
írtuk, im m anens törvényeit? A lét és a  tudat, az objektum és szubjektum, a  valóság és a vissza- 
tükrözés o lyan relációi, amelyek a  művészet létét objektív szükségszerűségként tételezik. A művé
szet a valóság olyan jelenségeit tudatosítja  és objektiválja a maga esztétikai törvényeivel, melyek 
objektiválására egyetlen más társadalm i tudatform a vagy megismerési m ód sem képes. Ez bizto
sítja a  m űvészet önálló létét, fejlődését. Éppen ezért, ha  fejlődésének egy szakaszán a saját fejlő
déstörvényeihez képest idegen feladatokat akarnak ráerőltetni, a következmény a művészet 
degradálódása is lehet. H a a visszacsatolás működésbe lép, a megfelelő inform ációk megszerzését 
követve m agukkal a művészekkel keresteti meg az új valóság visszatükrözésének módozatait. 
Ezek viszont éppen azt jelenthetik, hogy az, ami korábban a művészettől idegennek látszott, 
alkalmassá válik művészi feldolgozásra, sőt csakis egy ilyen lépés biztosíthatja a művészet 
további fejlődését, társadalmi funkciójának teljes értékű betöltését.

9. A z információelmélet szerepe a visszatükrözés-elmélet „materializálásában”

Az inform ációelm élet fontos filozófiai kérdéseket érint. Többek között m egm utatja, miként 
közelíti m eg az em ber a természet jelenségeit, hogyan szerzi róluk információit, és hogy alakítja 
á t azokat. V ilágosabbá és „m ateriálisabbá” teszi az ember és természet közötti dialektikát. 
A visszatükrözés elméletét is sok tekintetben tovább materializálja. Elég ezzel kapcsolatban a 
visszatükrözés egyetlen vonatkozására, a tudati visszatükrözés strukturáltságának feltételeire és 
ezzel kapcsolatban a műalkotás m in t modell kérdésére kitérni.

A visszatükrözés elméletét némelyek kizárólagosan az emberi agyra, illetve gondolkodásra 
vonatkoztatták, és bizonyos fokig elmisztifikálták. Lenin a M aterializmus és empiriokriticizmus- 
ban a visszatükrözés egyik lényeges m ozzanatát világította meg — a valóság és az érzetek kapcso
latát, m indenekelőtt azt, hogy az érzetekben a valóság képmás form ájában tükröződik vissza. 
K im utatta, hogy az érzetekben m int pszichés jelenségekben létrejött képek másodlagosak a tük-
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rözött tárgyakhoz viszonyítva. Megcáfolta a m achistáknak azt a  szubjektív idealista szemléletét, 
miszerint a valóság az érzetek produktum a, azaz érzetkomplexum. Kipellengérezte a  m ásik vég
letet is — a mechanikus materialistáknak azt az elméletét, hogy a gondolat az agy szekréciós 
terméke, ahogyan az epe a máj váladéka. Az információelmélet messzemenően alátám asztja  
Leninnek a visszatükrözésről szóló m aterialista elméletét. Lenin u ta lt arra, hogy visszatükrözés 
az anyag általános sajátsága. Hipotézise szerint a szervetlen világban az érzékeléshez hasonló 
képesség lelhető fel, te h á t az élettelen anyag is bír visszatükröző jelleggel. Lenin nem  m ent 
tovább a kérdésfelvetésnél, a  természettudományok eredményeitől várta elméleti feltevéseinek 
bizonyítását. Az információelmélet a hipotetikus kérdésfelvetés helyességét igazolta és bizonyító 
tényekkel támasztotta a lá . Világossá tette, hogy a visszatükrözés m ind a szerves, m ind  a szervet
len  anyagok sajátossága, és hogy az agyban, az emberi tu d a tb an  végbemenő visszatükrözés 
csupán egy bonyolultabb, s csak bonyolultsága révén minőségileg más folyamat, m in t a vissza
tükrözés egyszerű, elem i megnyilvánulásai.

Vannak szerzők, akik m ár megkísérelték, hogy a kibernetika által nyújtott tanulságok fényében 
tovább konkretizálják a  visszatükrözés elméletét. U kraincev A kibernetika filozófiai, problémái 
c. kötetben a visszatükrözés két faját különbözteti meg: az elemi és a tudati visszatükrözést. 
Elemi tükrözésen a szervetlen anyag világában végbement kölcsönhatásokon keresztül megnyil
vánuló sajátosságokat reveláló jelenségeket, tudati tükrözésen pedig az ember pszichéjében leját
szódó, megismerő, az inform ációt feldolgozó processzust érti. Kovalgin, Medvegyev, Tyuhtyin 
és mások a visszatükrözést még több válfajára bontják. M unkáik közül a legfigyelemreméltóbb 
Tyuhtyin tanulm ánya, mely három  visszatükrözési form át jelöl meg: 1. a valam ennyi élettelen 
és élő anyag sajátjaként létezőt, 2. a pszichés visszatükrözést, 3. a technikában m eglelhető szigna- 
lizációt. írásában — nem  térve ki a visszatükrözés általános sajátosságaira —  választ keres 
arra, hogy e különböző visszatükrözés-formákban mi az azonos és mi az eltérő. Jó llehet a pszichés 
tükrözés és a technikában fellelhető tükrözés, illetve szignalizáció között lényeges minőségbeli 
különbség van, akadnak egyező, homológ jellegzetességek is. M ind az analóg, m ind  az eltérő 
sajátságok vizsgálata segítheti a tudati visszatükröződés differenciáltabb és világosabb megértését. 
Az elemi, szignalizációs tükrözés, a dolgok kölcsönhatásából eredő strukturális változatokban 
tükröződő sajátosságok feltételezik a dolgok valamely oldalának izomorf voltát. A  pszichés, 
tudati visszatükrözés létrejöttéhez hasonló fenoménekre van szükség, noha ebben az esetben egy 
másik, bonyolultabb sajátossággal is szembe találjuk m agunkat. Azzal ugyanis, hogy az agyi 
tükrözésnek ideális form ája van: a tárgyi tartalom  a szubjektum ban fejeződik ki, „ez azt jelenti 
—  írja Tyuhtyin — , hogy a visszatükröző szervek neurodinam ikus állapotaiban struktúrák 
(rendezett viszonyok) választódnak ki, amelyek izomorfak a dolgok környezetének viszonyaihoz 
(struktúráihoz) képest, és a viszonyok e két sora kerül egymással kapcsolatba. Az »objektum  
ideális képeként való létezés« sajátossága a magas szervezettségű rendszereknek az a  képessége, 
hogy a jeleket (»otpecsatki«), a külső hatások átdolgozásának termékeit »helyettesítők«, 
»képviselők«, illetve »m odellek«, »kódok« funkciójában alkalm azhatja.”  Ebből következik, 
hogy az agy a visszatükrözött jelenségek összességét csak struk turált dolgokként ragadha tja  meg, 
s a valóság ideális képe is strukturált. Ez a Tyuhtyin által kiemelt szervezettség, strukturáltság 
egyébként az információelmélet alapja, ti. az információ átviteléhez, továbbításához rendezett
séget kell teremteni, modellezni kell a m eghatározatlan jelenségeket, le kell küzdeni a  valóság 
jelenségeinek entrópiáját. A strukturáltság, az anyag rendezettsége, a jelenségek formálása 
elengedhetetlen feltétele az ember valóságmegismerő tudati tevékenységének is. A tu d a ti vissza
tükrözés is „kódolja” teh á t a világjelenségeit, hogy beférkőzhessen bonyolultságukba, összetett
ségükbe, és hogy az em ber a maga szolgálatába állíthassa őket. A logikai absztrahálás is egyfajta 
„kódolás” , szimbólumalkotás. Akadnak azonban a valóságnak olyan jelenségei, m elyek „desifrí- 
rozásához” sajátos kódra, sajátos eszközökre, sajátos struktúraszem léletre van szükség. E  jelen
ségeknek megfelelően a  művészet is megteremti a m aga struk turált modelljét, a m űalkotást.

10. A műalkotás mint modell

A kibernetikának egyik fontos tanulsága többek között az is, hogy rávilágított a m odell jelen
tőségére a valóság bonyolult jelenségeinek feltárásában. A kibernetika nagy ösztönző hatást gya
korolt a valóság legkülönbözőbb szférái — biológia, fizika, fiziológia, pszichológia —  jelenségei-
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nek modellezésére. A kibernetika növeli a modellezés és a modell elméleti jelentőségén s. Ennek 
következtében nem csodálkozhatunk azon, hogy a kibernetikáról szóló irodalom ban egyre je len
tékenyebb helyet foglal el a modell kérdésköre. A m odell elméleti megfogalmazásának nagy je len 
tősége lehe t a művészet egyes fontos jelenségeinek megértése szempontjából is. A m űalkotást is 
m odellnek tekintjük.

A m űalkotás az ember esztétikai tevékenységének m aterializált modellje, amely a valóság meg
ism erését és m egváltoztatását teszi lehetővé. A m űalkotásm odell alkalmas a valóság m eghatá
rozottjelenségeinek esztétikai megfogalmazására. A tudom ányos modellezés a rra  törekszik, hogy 
minél jo b b a n  megközelítse a tárgynak választott valóság jelenségét, és minél hűbben, minél való- 
ságszerűbben másolja le. A művész ezzel szemben nem  törekszik a valóság adekvát mását meg
terem teni, hanem  a valóság m eghatározott és megfelelő jelenségeinek művészi modellezésével 
egy új valóságot teremt, am ely esztétikai emóciót képes kiváltani. A műalkotásmodell semmiképp 
sem je len t passzív viszonyt a valósághoz. A művészeti modell m agában foglalja alkotójának ízlé
sét, valóságlátását, tehetségét, élettapasztalatát, életszemléletét, etikai ítéletét stb. Amíg a tudo
m ányos, m ondjuk a fizikai vagy m atem atikai m odellel az ember szubjektuma feloldódik a m o
dell és a valóságjelenség analógiájára való törekvésben, addig a művészeti modellnél a mű élve
zésénél alkotójának szubjektív, emocionális viszonya is reprodukálódik. Ami azt jelenti, hogy 
egy em bercsoport, egy osztály szubjektivitása, emocionális viszonya termelődik újjá. Az eszté
tikailag m odellezett valóság és a szubjektumnak ez az aktív viszonya akkor tükröz valódi eszté
tikai realitást, ha a műélvező és a művészeti m odell között szintén létrejön ez az aktív, alkotó 
viszony. És noha a modell a valóság m eghatározott jelenségeit formálja meg esztétikailag, a m ű
alkotás aktív  hatása az em ber tudatának  egész világát m ozgatja meg.

A m űalkotás m int modell belső strukturáltságot tételez fel. A műalkotás, a modell zárt, befe
jezett egységet alkot, m elyben valamennyi elem, József Attila szavai szerint, „archimédeszi 
pont” . A művön, a m odellen belül az egyes elemek csak a többi elem által nyernek értelmet. 
József A ttila  szavaival: a m ű  „résztélén egész” . A m ű zá rt struktúraként való felfogása azonban 
nem  je le n ti  azt, hogy a polgári irodalmárokéhoz hasonló műközpontú szemléletet vallunk. Az 
igaz, hogy a művet egységes struktúrának tekinti a polgári irodalom tudom ány némely modern 
irán y za ta  —  a svájci fenomenológiai iskola, az angolszász „New Criticism” stb. Szintén vallják 
a m űalkotás egységét, s olykor kiváló érzékkel ki tu d ják  m utatni a művön belüli egyes alkotó 
rétegek, egyes esztétikai elemek egymás által való feltételezettségét; de a m űvet m int struktúrát, 
m int önm agába zárt kört metafizikusán és statikusan fogják fel. A m ű esztétikum át m eghatá
rozó számos lényeges jelenséget irodalomkívülinek tekintik. Megfeledkeznek arról, hogy a m ű 
autonóm  voltával egyetemben egy nagyobb struktúrán belül létezik. Vagyis a m ű és a művészet 
teljes struk tú rájába egyfelől beletartozik a valóság is, am ely az esztétikai elsajátítás tárgya, m ás
felől pedig  nemcsak a m ű alkotója, a mű élvezője, hanem  az emberi társadalom  egésze m int 
olyan is. A  művészet is, m in t fentebb is kifejtettük, egy más, szélesebb struktúrán belül, a társa
dalm i tudatform ák rendszerében létezik. A m űalkotás ilyenformán része az em ber egész élet- 
tevékenységének, aktív valóságmegismerő törekvéseinek, a valóságot m egváltoztató küzde
lemnek. A  műalkotás tehát nemcsak zárt egység, hanem  egyszersmind nyito tt világ is, állandó 
kölcsönhatás a valósággal. S ez az aktív dialektika döntően  befolyásolja a m ű történeti sorsának 
alakulását is. 11

11. Szemantikai és esztétikai információ

Az információelmélet látószögéből érdekes a m űalkotással kapcsolatos jelenségeket vizsgált 
A braham  Moles az Információelmélet és az esztétikai észlelés (Théorie de l ’information esthétique) 
c. m unkájában . Műve ötödik fejezetében azt fejtegeti, hogy a m űben foglalt információt fel 
lehet bon tan i szemantikai és esztétikai információra. Elemzéseiből világosan kirajzolódik, m it 
ért szem antikai, illetve esztétikai információn. R öviden: a műalkotás szemantikai informá
ciója a logikai képletekhez hasonlítható, illetve a korábban  ismert információelemeket jelenti, -  az 
esztétikai információ pedig a m űben levő logikai törvények alá nem vonható információjelen
ségeket, illetve az addig ism eretlen mozzanatokat. M egállapítja, hogy m időn megismerjük egy 
mű szem antikáját, ismertté válik az eddig ism eretlen; s midőn megismerjük az esztétikai
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észleléseket kiváltó információelemeket, csökken, sőt elvész az esztétikai információ. Szemlél
tető például ezt írja: „Egyébként vannak olyan zenei közlések, amelyek csaknem teljességgel 
szemantikai értékké válhatnak: ezekből a gyakori és általános ismétlés következtében kifogy 
az esztétikai eredetiség, és így egy logikai ítélet szinonimájává alakulnak. A rádió szünetjele 
tipikus példa erre. így Händel Vízi zenéjének második tétele gyakorlatilag egyenértékű lehet 
ezzel a formulával: » Itt London beszél, a BBC francia adását hallják, 20 óra van . . .« ” -  A 
szerző hozzáfűzi, hogy e jelenség kivételes, mivel a zene „jelentés nélküli beszéd” . Példájából 
kiderül, hogy „esztétikai eredetiség”-en a nem  ismertet érti: szerinte ugyanis m ihelyt „m eg
ismerjük” azt a bizonyos „esztétikai inform ációt” , rögtön logikává, azaz „szem antikává”  válik.

A szerző az esztétikai észlelést individuális észlelésnek fogja fel, s nem  törekszik objektív meg
határozására. H ändel példájával kapcsolatban pl. nem  említi azt, hogy a m ű esztétikájának 
észleléséhez, megértéséhez vagy élvezéséhez előzetes ismeretek elsajátítása is szükséges. A m ű
alkotás objektív esztétikai információja nem  tűnik el esztétikai kódjainak megismerésével. A 
m űalkotás ad ta  esztétikai információ teljes objektív értékét az emberiség egész történetiségében, 
egyetemes esztétikai tevékenységének elvben végtelen menetében fedhetjük fel. Moles felfogá
sában szoliptikus szemlélet lappang. Kérdésfelvetése azonban -  am int majd látni fogjuk -  
korántsem fölösleges.

12. Logikai és nem logikai, új és régi elem dialektikája

A logikai és nem logikai információnak ilyenfajta-ism eretre  és ismeretlenre való -  felosztása 
nem  visz bennünket közelebb az esztétikai információ értelmezéséhez. Sőt, ez a  szemlélet 
éppenséggel ellent is m ond az információelmélet elveinek, melyek szerint az inform áció mindig 
a jelenségek m eghatározhatatlanságának, az entrópiának tagadásaként nyer form át, és elenged
hetetlen előfeltétele a megszerkesztettség. Ugyanez vonatkozik a művészi információra is. Ilyen 
megállapítások Moles könyvében is szép szám m al találhatók, de következtetéseiben nem  eléggé 
következetes. A műalkotás esztétikuma természetesen nem  a formális logikára épül. Az iro
dalom  esztétikuma sem; s ez különösen szembeötlő -  a lírai fogantatású alkotások esetében. 
Amikor Moles az esztétikai információt a m eghatározhatatlanra szűkíti, lényegében irracionális 
gyökérzetűnek tünteti fel. Fentebb m ár kifejtettük, hogy a műalkotáson belül az esztétikai érték 
nem  külön elemként létezik, hanem  a m űalkotás valamennyi összetevőjében, valam ennyi réte
gében és funkciójában benne rejlik. Eszerint a műalkotás „szem antikai információ” -ja a művön 
belül az esztétikai információ alkotórészeként szintén esztétikai funkciót tölt be. E  m egállapí
tásunkkal nem  tagadhatjuk a műalkotás ism ert és ismeretlen elemeinek egyforma létezését, 
illetve a logikai és nem  logikai jelenségek hipotetikus szétbontásának szükségességét avégett, 
hogy a műalkotást jobban  megismerjük. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a szem antikai elem is 
szervesen beleépül az esztétikai információba. A műnek -  a megismerésből eredő -  „szem anti
kája” növekedhet, de ez egyáltalán nem  szünteti meg -  m int Moles feltételezi — a m ű eszté
tikai információját. Az esztétikai információ csak azokból a művekből illan el a „szem antikai” 
elem megismerés u tán , amelyek pusztán erre a „szem antikai” elem re épülnek. Ilyenek a kurzus
irodalom  termékei, a ponyva, a giccs, de ide sorolhatunk m inden epigon terméket és fércművet 
is, egyszóval a művészi folyamat selejtjét. ,,Poen” -jük megismerése u tán  a fércművek minden 
látszatértéke elpárolog. Az igazi műalkotások esetében más jelenségekkel találkozhatunk. 
Gondoljunk csak az antik drám ák felépítésére. Prológusaik töm ören elmondják a  következő 
eseményeket, de ezzel még a mű esztétikai értéke, esztétikai információja egyáltalán nem  csökken. 
Á ltalában az az igazság, hogy a nagy alkotások esztétikai információja nem halványul el, ha 
ism ételt élvezésük következtében létrejön a „szem antikai” megismerés.

Moles egy későbbi cikkében sokkal közelebb kerül a valósághoz. Megemlíti, hogy a m űalko
tásban az ism ert elemek fontos szerepet játszanak, a m ű konstans elemei elősegítik az új infor
m áció befogadását. A „szemantikai” jelenségek valóban lényegesek az új m ű létrehozásához. 
Az is előfordul, hogy a műalkotás egyes elemeinek ritmikus visszatérése zökkenti ki a  műélvezőt 
esztétikai közönyéből, a m ár ismerttel való problém átlan ismerkedésből és az ismétlés változtatja 
a közömbös elemet új esztétikai elemmé. Megfigyelhetjük ezt a jelenséget Csehov novellájában, 
A tokba bújt emberben is. A „tok” különböző változatai és a tokba-bújtság változatos árnyala
ta it sorjázva, ismételve képes esztétikai információt, teljes esztétikai eszmét, sajátos etikai minő-
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séget létrehozni. Sem prun Nagy utazásának egy-egy szakaszában szavak és képek ismétlődnek 
szüntelenül. A művész ilyen és hasonló módszerekkel terem t eleven kapcsolatot a mű élvezőjével. 
A műélvezethez továbbá szükség van arra is, hogy a m ű esztétikai valósága „izom orf” legyen 
az em beri társadalom haladó  esztétikai ízléséhez képest. Ez pedig a műalkotásban „ism ert” , 
sőt „művésziként” ism ert elemek meglétét feltételezi. A művészeti fejlődésnek és a hagyom ány
nak  dialektikájához ez a jelenség is hozzátartozik.

A műalkotáson belül levő régi és új elemek bonyolult dialektikájának felderítésével ju tu n k  
közelebb a műalkotás létform ájának megértéséhez. Ez a megközelítés korrigálja a művészet 
„ism eretelm életi” koncepcióját, pontosabban azt a művészetszemléletet, amely a m űben csupán 
a „szellem” valamely megnyilvánulási form áját látja , vagy egyszerű ismereteket követel a 
művészettől. Holott a m űalkotás nem  közömbös információs csatorna, hanem  az ember eszté
tikai teremtésének, alkotásának célja. Esztétikai értéke van közvetlen szubsztanciájának is, 
noha a m ű pusztán anyagi szubsztrátum a társadalm i létezésétől és funkciójától izoláltan még nem  
képez esztétikai értéket. Az információelmélet tanulságainak helyes felhasználásával ezekre a 
kérdésekre megbízható válaszokat adhatunk.

A braham  Moles az esztétikai információ elméletével -  m int fentebb m ár em lítettük -  a 
művészetnek számos „m ateriá lis” vonatkozását tá rja  fel. Egyúttal bizonyos irracionális elemekre 
is u ta l, midőn az esztétikai inform ációt éppen a m ű m eghatározhatatlan  j  elenségeivel azonosítja. 
Csakhogy a műben meglevő m eghatározhatatlan szintén szabályok és törvények szerint épül 
fel. Alighanem éppen ezen törvényszerűségek megvilágítása terén várható  a legtöbb eredménye 
az információelmélettől, m indenekelőtt az információ szem antikájának felhasználásától. Fon
tos e tekintetben, hogy m indinkább  megismerkedjünk azokkal a törvényszerűségekkel, amelyek 
a  m űalkotás létezésmódját és funkcióját m eghatározó nagyobb struktúrák és m űstruktúrák 
közötti mozgást, közlekedést és kölcsönhatást szabályozzák.

IV .

13. Tudományos haladás és kibernetika

Kibontakozásának első éveiben a kibernetika a m arxista igényű tudósok körében -  közismer
ten  — ellenkezést és ellenállást válto tt ki. Ennek oka egyebek között az, hogy némely tudom ány
ágban  lehetetlennek ta rto tták  a  verifikálható módszerek bevezetését. Sokan főleg a m atem atika 
alkalm azásától irtóztak. N em  új dolog, hogy a  specifikus sajátosságokra hivatkozva háríto tták  
el az új, sokat ígérő módszerek bevezetését. Sokan hivatkoznak ilyen specifikumokra a biológiá
b an , az orvostudom ányban, a  lélektanban stb. A társadalom tudom ányok művelői közül sokan 
egyenesen szentségtörést lá tn ak  az ilyen profán dolgokban, m ert úgym ond, a legtökéletesebb gép 
sem képes reprodukálni az em beri gondolkodást, valam int az ember érzéseit. Jobb  ügyhöz méltó 
buzgalom m al tiltakoznak az olyan „eretnekségek” ellen, melyek szerint az ember agyi-értelmi 
tevékenységében lenne valam i, am i mechanikus vagy gépies -  valam i, ami beprogram ozható. 
Ilyen ellenvetéseket és ellenérveket hangoztattak a  m űvészettörténet és az irodalom tudom ány 
művelői is. Egy szovjet irodalom teoretikus, Palijevszkij, pl. azzal indokolta a strukturális ku ta
tások kizárását az irodalom tudom ányból, hogy a művészi kép felbonthatatlan , és csak megérzés 
a lap ján  tárható  fel. M ások is a rra  hivatkoztak, hogy a  művészetet olyan specifikumok jellemzik, 
am elyek a  kibernetika módszereivel nem  fedhetők fel. Igaza volt annak a szovjet tudósnak, aki 
m egállapította, hogy a tudom ány történetének tanulsága szerint m ár sokan és sokszor állták 
ú tjá t a tudományos fejlődésnek úgy, hogy a valóság némely sajátosságát abszolutizálták. H a az 
em beriség az atomok fe lbonthatatlan  egységéről szóló tételt mindvégig szentnek és sérthetetlen
nek ta rto tta  volna, nem  ju to tt  volna el az atom energia felszabadításához. Tartózkodnunk kell 
a művészet sajátosságainak abszolutizálásától, bárm ily fontosak is azok némely vonatkozásban. 
A sajátosságok, jellegzetességek misztifikálása az a lapja az irracionalista művészetszemléletnek is.

N em  eshetünk másik végletbe sem: nem megoldás a hamis racionalizálás, a téves determ i
nizm us sem. A művészetben sok olyan jelenség van, am ely a mai logikai formáinkkal, mai tudo 
mányos módszereinkkel m egoldhatatlan  vagy annak látszik, és ezért szám unkra is „irracionális” . 
Az ilyen  „irracionális” tényezők szerepével találkozunk többek között az alkotó folyamat, az
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esztétikai érték, az ízlés, az ízlés fejlődése, a m űalkotás belső világa kapcsán felmerülő problé
mák körében. A művészet ilyen jelenségeit az esztétika önm agában nem  képes megvilágítani. 
A rra van szükség, hogy szövetkezzék más tudom ányokkal -  a pszichológiával, a szociológiával, 
a nyelvtudománnyal, a történettudom ánnyal stb . - ,  csak így tu d ja  feltárni a ma még rejtélyes
nek, irracionálisnak tetsző jelenségeket. A kibernetika létrejöttének egyik fontos tanulsága, hogy 
több különböző típusú eredm ényből és több különböző tudom ányág összefogásából adódik. 
Az irodalomtudomány nem fogja pusztán a m aga erejéből m egoldani a műalkotás nyelvi, zenei, 
filozófiai, lélektani, szociológiai vonatkozású problém áit. A term észettudom ányokban régóta 
tapasztalható jelenség, hogy a tudományok h a tá ra in  új tudom ányok keletkeznek. így  jö t t  létre 
a biokémia, az asztrofizika, s legújabban a bionika. A társadalom tudom ányok közötti hagyom á
nyos határok viszont, úgy látszik, nemigen változnak. Pedig sok esetben itt is különböző tudo
mányágak összeházasítása vagy legalábbis célravezető koordinálása volna célszerű.

Esztétikai, irodalomelméleti vitáink a realizmusról, a szocialista realizmusról, a m oderniz
musról stb. a rra  figyelmeztetnek bennünket, hogy tudom ányágainkban indokolatlan fogalom
tisztelet gyökerezett meg. E fogalom-tisztelet oda  vezetett, hogy term inusaink megmerevedtek, 
és alkalmatlanok lettek tudom ányunk fejlesztésére. Ennek a konzervativizmusnak közvetlen 
káros kihatása volt magára az élő irodalom ra is. Túlságosan szeretjük az általánosságokat, az 
üres fogalmi burákat. Ezzel együtt já r  a „tudom ányos” sem atizm us, a problémák szimplifi- 
kálása. Az irodalom tudom ányt csak tartalm i kérdésfeltevésekkel és tudományos módszereinek 
tökéletesítésével lehet továbbfejleszteni. A korszerű irodalom tudat formálására is csak így 
tehetünk kísérletet.

Az irodalomtudomány fejlődése meggyőzően m utatja, hogy akkor teljesítette leghívebben 
társadalm i hivatását, amikor a kor szellemi életének leghaladóbb és legkorszerűbb törekvései
hez kapcsolódott, s gyümölcsöztette a többi társadalom tudom ány, sőt némely természettudomány 
főbb elméleti és filozófiai eredményeit, va lam int módszerbeli eljárásait. Kibernetikai nyelven 
szólva: am ikor az irodalom tudom ány a valóság, a társadalom  és a művészet viszonylatában 
megfelelően tölti be a pozitív és negatív visszacsatolás funkcióját.

Amikor ilyen nagy hangsúlyt helyezünk az elméleti és alkalm azott kibernetikának irodalom 
tudományos felhasználására, felmerül a kérdés: miért tu lajdonítunk más tudom ányoknál 
nagyobb jelentőséget a kibernetikának, noha azok szintúgy tanulságosak az irodalom tudom ány 
számára? Azért, mert míg más természet-, illetve társadalom tudom ány a művészetnek csupán 
részletproblémáit érinti, illetve tanulságai főleg a m űvészetben és más valóságjelenségek 
törvényeinek analógiájából erednek, addig a kibernetika által feltárt törvények a művészet alap
vető törvényeit is közvetlenül érinti. A kibernetika és azon belül főképpen az információelmélet 
a művészet szférájának olyan jelenségeit helyezi reflektorfénybe, amelyek eddig az esztétika és az 
irodalom tudom ány előtt rejtve m aradtak. így  h á t a kibernetika serkentő hatással lesz a marxista 
irodalom tudom ány tartalm i körének kitágítására, és még inkább módszereinek, elemző eszközei
nek és eljárásainak korszerű fejlesztésére. Eddiginél nagyobb hangsúly esik majd a műalkotások 
struktúrakérdéseire, a m ű ontológiai és morfológiai jelenségeire, hatással lesz az esztétikai 
információ törvényeinek tisztázására, az esztétikai érték precízebb m eghatározására. A kiber
netika fokozni fogja érdeklődésünket a szem antika és a szemiotika iránt, amelyeknek szintén 
döntő szerepük lehet a művészet lényeges problém áinak megvilágításában. Az irodalom tudo
mány kutatáskörének ilyen kiterjesztése a művészet társadalm i funkcióinak m egbízhatóbb meg
határozását fogja eredményezni.

A kibernetika jelentőségének ez a hangsúlyozása azonban nem  kelthet hamis illúziókat, 
m intha egész tudom ányunkat csupán e tudom ány alapjaira kell helyeznünk. Törekednünk 
kell elméleti tanulságainak minél fokozottabb gyümölcsöztetésére, egyben óvakodnunk kell 
a fölösleges túlzásoktól. Ilyen alaptalan eltúlzásokkal is találkoztunk már. Az elméleti kiber
netika m int m ár fentebb is mondottuk, fontos filozófiai következtetéseket is szolgáltat. 
Több viszonylatban elm élyítette és kitágította az életről alkotott materialista és dialektikus 
szemléletünket. Hogy a kibernetika eredményeinek milyen nagy horderejű filozófiai jelentősége 
van, bizonyítja az is, hogy egyes filozófusok -  elham arkodottan -  azt állították, hogy a kiber
netika felváltotta a dialektikát. A kibernetika jelentőségét nem  csorbítva és kisebbítve mégis 
tartózkodnunk kell efféle neofita túlbuzgóságoktól. A kibernetika a valóságnak számos jelentős 
összefüggését feltárta. Sok érintkező pontja v an  az ismeretelmélettel, s am int már tanulm ányunk
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ban is em lítettük a lenini visszatükrözés elméletének kimunkálását teszi lehetővé. Ennek ellenére 
igazat kell adnunk azoknak, akik arra  m utatnak rá , hogy a kibernetika hatósugara korlátozot
tab b  a dialektikánál, mivel kutatásköre azokra a rendszerekre terjed ki csupán, amelyekben 
érvényesül a vezérlés, az önszabályozás, az információ problémakörére, s nem  célja a valóság 
valam ennyi jelenségének összefoglaló filozófiai, világnézeti m agyarázata. A kibernetika az 
irodalom  jelenségeinek is bizonyos területeit világíthatja meg.

V agyis nem  szabad misztifikálni a kibernetika jelentőségét. A rra azonban törekednünk 
kell, hogy a kibernetika nagyjelentőségű elméleti tanulságait és technikai lehetőségeit teljes m ér
tékben kiaknázzuk.

Az irodalom tudom ány saját keretein belül az irodalom  sok lényeges kérdésére nem adhat kielé
gítő választ. A marxista irodalom tudom ány fejlődésének fontos eszköze a más tudományokkal 
alkotott kapcsolatok fejlesztése. Az irodalom tudom ányi feladatok komplex szemlélete e tudom ány 
m egifjodását és korszerűsítését hozza majd magával. Ez egyszersmind feltétele annak is, hogy 
társadalm i funkcióit minél hathatósabban  betöltse, m inél hatékonyabban vegyen részt a  leg
szélesebb tömegek tudatának  form álásában. Szocialista irodalom tudom ány csakis halado tt, 
a kor követelményeivel lépést ta rtó  irodalom tudom ány lehet.
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T Ó T H  D E Z S Ő

A  felszabadulás utáni magyar irodalomtörténet 

kézikönyvének szerkezeti kérdései

Az Akadémiai K iadónál rendre jelentek meg a magyar irodalom  történetének testes kötetei. 
Sajtó a la tt van s még ez évben napvilágot lá t az 1919-től napjainkig terjedő időszak irodalm á
nak feldolgozása, a sorozat V I. kötete is. Ennek azonban -  anélkül hogy bármiféle értékelés
nek elébe vágnánk -  van egy kényszerhelyzet-szülte szépséghibája: az 1945-től máig tartó  két 
évtized m agyar irodalm áról csak kis terjedelm ű, felettébb vázlatos, függelékszerű áttekintést ad. 
Emögött nyilván nem felszabadulás u tán i irodalm unk lebecsülése húzódik, átm eneti szükség
megoldásról van csupán szó: 1945 utáni irodalm unk érdemleges feldolgozásáig sem m ondha
tunk le a nagyközönség tájékoztatásáról. Ugyanakkor azonban megkezdődtek a kézikönyv
V II. kötetének -  felszabadulás utáni irodalm unk méltó m ódon alapos összegezésének -  elő
készületei is. Az alábbi gondolatok kizárólag annak tisztázásához kívánnak hozzájárulni, milyen 
legyen ennek a kötetnek szerkezete, felépítése.

Szerkezet és kézikönyv

A felszabadulás u táni m agyar irodalom feldolgozása eleve egy sor módszertani kérdést vet 
fel. S ha nem  is a legnagyobb, de mindenesetre legáltalánosabb nehézség -  mindvégig szem előtt 
tartandó  feladat - ,  hogy ezeket a megkülönböztetett m ódszertani problém ákat kézikönyv
keretben kell megoldani. Az eddigi tapasztalatok is azt m utatták , hogy a kézikönyv-módszer 
legideálisabban a m ár viszonylag feltárt irodalom történeti korszakok kapcsán volt megvalósít
ható, ott, ahol többnyire kész eredmények (tanulmányok, monográfiák stb.) alapján történ
hetett az összefoglaló áttekintés. A kevésbé feltárt korszakok esetében bonyolultabb: kevésbé 
kézikönyvszerű lett a szerkezet és nőtt a terjedelem. Nyilvánvaló, hogy a felszabadulás u táni 
irodalom ról szóló elvi-történeti érdekű tanulm ányok, monográfiák kis száma megnehezíti, 
hogy a korszak irodalomtörténeti összegezése kézikönyvszerű legyen, azaz megüsse az elrende
zettség, áttekinthetőség (bizonyos értelemben tanulhatóság) kívánatos mértékét. Illetőleg: m ert 
m inden sajátos feladatot meg lehet oldani, csak a neki megfelelő módszerrel, -  m indez -  m ár 
ilyen első megközelítésben is -  a kézikönyv V II. kötetének a  többi hatétól eltérő szerkezeti 
igényét veti fel.

Természetesen a szerkezet kérdése egyáltalán nem a formáé. Hiszen úgy is felvethető a 
kérdés -  s ez talán m ár m élyebbre vezet - ,  m iért nincs kellőképpen feldolgozva az eltelt húsz 
esztendő irodalma, m iért nincsen kellően megalapozva a felszabadulás utáni irodalom történetet 
összegező kézikönyv? S ez rögtön feleleveníti azt a nem ritkán hangoztato tt kételyt: meg lehet-e 
egyáltalán írn i a felszabadulás utáni irodalom  történetét, ráadásul kézikönyvkeretben. A kér
déssel azért érdemes komolyan szembenézni, m ert így sorakoztathatjuk fel legszókimondóbban 
m indazokat a specifikus nehézségeket, amelyek e korszak irodalom történetének megírása során 
felvetődnek. S főként: m ert csak ezekkel számolva ju thatunk  el a feldolgozás optimális módszeré
hez, alakíthatjuk ki a tárgynak leginkább megfelelő szerkezetet s adhatunk  ezek alapján választ 
a rra  is, milyen legyen e kötet felépítésének viszonya a  többiéhez.

Távlat és szerkezet

Az első probléma, amellyel szembe kell néznünk, a távlat kérdése. Vajon van-e elegendő 
perspektívánk a húsz év megítéléséhez, pontosabban ahhoz, hogy a korszak eszmei-esztétikai 
tendenciáinak mozgását, egymáshoz való viszonyát magában a szerkezetben, a felépítésben is kife- 
ezésre juttassuk. M aga az eltelt idő -  húsz év -  valóban korszak. Csakhogy az irodalom törté
neti értelemben vett korszak soha nem  m érhető egyszerűen idővel. A „korszak” valamelyes 
belső egységet, viszonylagos lezártságot tételez fel -  ami lehet kevesebb s lehet több is, m int
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húsz év. Az világos, hogy 1945-ben nemcsak a m agyar nép életében, de irodalm ában is valam i 
új kezdődött. Az azonban felettébb kétséges, hogy ez az új -  m ár am i az irodalm at illeti — oly
m értékben kialakult-e az eltelt idő alatt, hogy biztosan felismert sajátos jellemzői „m entén” 
alak íto tt szerkezettel történhessen felmérése. Az irodalom történeti ítélet — ha mégoly régi, nagy 
táv lato t nyújtó  korszakról van  is szó, nyilván sohasem lezárt. De az is nyilvánvaló, hogy 
m ennél inkább  ismerjük egy viszonylag egységes korszak időbeli kifejtését, m ennél inkább világos 
elő ttünk kezdete, kibontakozása, felbomlása és utóélete, a rá  következő új létrejöttében betöl
tö tt szerepe, annál inkább tu dunk  különbséget tenni lényeges és kevésbé lényeges, jellemző és 
kevésbé jellem ző sajátosságai közt: annál több, valóban korszakos tám p o n tta l rendelkezhetünk 
a részletek elhelyezéséhez, a fejlődés belső dinam ikájának szerkezeti kirajzolásához. S ezt -  iro
dalom ról lévén szó -  azzal is kiegészíthetjük: annál inkább lesz lehetséges az esztétikai szempon
tok szerkezeti érvényesítése. Az időbeli távlat révén ugyanis világosabban körvonalazódhat az, 
am it az irodalom, m int sajátos tudatform a viszonylagos önállóságának nevezünk. S ez a la tt 
nem  az irodalom nak más tudatform áktól vagy éppenséggel a társadalm i-történelm i szituációk
tól való elválasztására gondolunk: -  a távlat épp abban  van segítségünkre, hogy az irodalom  
ezekhez való  viszonyát, ezekkel való kölcsönhatását pontosabban mérhessük fel, s a jobb  viszo
nyítási lehetőségek révén határozo ttabban  körvonalazzuk specifikus jellem zőit. Nem elvi-mód
szertani különbségek, hanem  az ilyen értelemben vett távlati különbségek az okai annak, hogy 
a kézikönyv viszonylag régebbi korokkal foglalkozó kötetei bá trabban , az újabbakkal foglal
kozók m in d  nagyobb m ódszertani nehézségekkel emelnek szerkezeti érvényre esztétikai szem
pontokat. Az elvek és módszer azonossága törik meg sajátos módon, a különböző távlatlehető
ségeket nyújtó  anyagok természete szerint.

E  té ren  a  legnagyobb nehézségeket a hozzánk legközelebb eső korszak feldolgozása tám asztja. 
Arról, hogy felszabadulás u tán i irodalm unk korszak, hogy egység (természetesen egység alatt 
az ellentm ondások m eghatározott rendszerét értve), arról, gondolom, meg vagyunk győződve. 
De az is bizonyos, hogy ez az új, korszaknyi egység még nem kibontakozott, nem  „kikerekedett” , 
legalábbis nem  olymértékben, hogy a -  legalapvetőbb mozzanatoktól eltekintve -  számos 
jelenségének ne csak az okát, de történeti értelm ét is világosan lássuk, és a maga történeti 
funkciója szerint ítélhessük meg. M indez egyáltalán nem  jelenti irodalm i fejlődésünk elért 
eredm ényeinek kétségbevonását, nem  is szemrehányás az irodalom tudom ánynak, csupán konk
rét irodalom történeti helyzetünk egyszerű tudomásulvétele. Éspedig azzal a gyakorlati konzek
venciával, hogy ne a kézikönyvkötetek során m ind nehezebben megvalósítható, s a VI. kötet
ben még megvalósítható m ódszert erőltessük tovább a V II. kötetre, hanem  m aradéktalanul 
alkalm azkodjunk a feladat sajátosságaihoz. Közelebbről: a szerkezet, felépítés ne épüljön m egkülön
böztetett tendenciákra, m ert ilyen megkülönböztetések -  éreztetésük bárm ennyire kívánatos is 
-  m a m ég nem  kristályosíthatok ki olymértékben, hogy szerkezetmeghatározó érvényük lehessen.

K ülönböző  tendenciák szerinti osztályozás képzelhető el. Világnézeti-politikai, kifejezetten 
esztétikai, sőt -  főleg ami a fiatalokat illeti -  nem  kevés eredménnyel já rn a  olyan megközelítés: 
ki m ikor indult, még inkább: milyen rétegből jö tt, milyen (falusi vagy városi) élményvilággal 
rendelkezik stb.

Am i a  világnézeti orientáció szerinti szerkezetet illeti, ennek nehézségei -  főleg az esztétikai 
minőségekkel való összeegyeztetés vonatkozásában — m ár a VI. kötet kapcsán is felmerültek. 
A felszabadulás utáni irodalom  tárgyalása során ezek a nehézségek növekednének, éspedig 
nem csak az  esztétikai minőségekkel való összeegyeztetés tekintetében, hanem  egyáltalán. Az 
1945 u tá n i két-három esztendőben a  „népi” , „urbánus” , „kispolgári dem okrata” , „szocialista”  
stb. megjelöléseknek még lehetne rendszerező érvénye — az ilyenfajta szerkezeti vonalvezetés a 
tovább iakban  azonban sehova sem vezetne, sokkal inkább elfedné, m intsem  kifejezné a mozgás
tendenciákat, még akkor is, h a  új term inusokat vezetnének be, „u titá rs” ?! -  „revizionista” ?! -  
„h a llg a tó ” ?! stb. írókról beszélnénk. Éppen a viszonylagos „végkim enetel” ismeretlensége, az 
irodalm i folyam at jelenidejűsége -  a távlat hiánya -  tenne irreálissá ilyenfajta szerkezetmeg
határozó besorolásokat, eltekintve attó l, hogy ez az írók és közönség, valam int az irodalom- 
politika viszonylatában rossz, m ert konzerváló hatással já rna . A karva-akaratlan  ellene dolgoz
nánk az irodalm i egységnek, s a módszer m eghazudtolná a folyam atnak az t a jellemzőjét, hogy 
az egyes tendenciák m indinkább művekből és nem  személyekben felfogott csoportokból 
összegeződnek.
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S ha  a szerkezet taglalása során furcsának festene, hogy írókra, közönségre, írod alompolitikai 
kategóriákra (irodalmi egységre) hivatkozunk,^ m indjárt hozzátehetjük: ezek a tényezők
igenis kell hogy a módszert befolyásolják. H úsz vagy tíz vagy öt év előtti irodalm unk szerves 
egységben van a maival, ilyen összefüggésben a tegnapról szólni azzal jelent egyet, hogy a máról 
is beszélünk. S ez több, m in t az irodalom történet mához szólása. Ez az irodalom kritika módszer
tan i követelményét jelenti. Legalábbis, m íg az irodalomtörténet írókról, művészekről beszél -  
addig felszabadulás u tán i irodalmunk feldolgozása írókhoz is szól. A kritika írópedagógiai köte
lezettsége és felelőssége alól legfeljebb csak kibújhatunk, de elvileg azokat el nem háríthatjuk . 
U gyanígy felszabadulás u tán i irodalomról írva -  szemben az irodalom történetírással, a művek 
egykorú közönséghez, a tudományos vizsgálat tárgyával szorosabb és szubjektivebb kapcsolat
ban levő közönségnek írunk. Egyszóval a legszélesebb értelemben vett irodalmi élettel (amelybe 
írók, közönség és irodalompolitika egyarán t beletartozik) a tárgy természete folytán olyan vi
szonyban vagyunk, am ely választott módszereinket is kell hogy befolyásolja. A politikai 
világnézeti szempontok szerint m egkülönböztetett tendenciák szerkezeti keresztülvitele azonban 
-  am ellett, hogy a korszak átmeneti jellege m iatt roppant bonyolultan lenne csak megvalósít
ható  -  zavarná is ezt a komplex értelem ben vett irodalmi életet. Zavarná, mert -  m indmegannyi 
élő, m űvét ma és holnap folytató, önnön pályáját visszaható érvénnyel teremtő író szerkezeti érvé
nyű elhelyezése egyben predesztináló hatású  besorolássá is válna — különösen egy széles haszná
la tra  szolgáló kézikönyv esetében s éppen olyan történeti periódusban, amelynek jellemzője a világ
nézeti átformálódás.

Az esztétikai minőségek szerinti felépítést az ahhoz leginkább szükséges távlat hiánya teszi 
szinte lehetetlenné, meddővé. Esetleges keresztülerőszakolása szinte bizonyos, hogy a folyamat 
tartalmi-világnézeti karakterisztikumát szorítaná háttérbe. Ugyancsak korlátozott -  s korántsem 
lehet szerkezeti érvényű az esetleges nemzedéki, származási -  megközelítés. -  Illetve a fenti meg
közelítések egyikére-másikára vagy azokat komplexen alkalmazó felszabadulás utáni irodalom- 
történetre, nem is egyre, többre -  messzemenően szükség volna. Ilyenek megteremtése elvileg 
lehetséges, gyakorlatilag kívánatos. De ilyen analitikus megközelítés, amely nemcsak bátran 
nekivág még rejtett összefüggések feltárásának, de azok mentén, azok jegyében is szerkeszt, s a 
monográfia felépítésében is kifejezésre ju tta tja  koncepcióját -  ilyen megoldást a dolgok jelenlegi 
állása mellett csak személyes szerzői koncepció érvényesíthet tudom ányos hitellel és erkölcsi 
felelősséggel.

S it t  szeretnék egy lehetséges félreértést eloszlatni. Korántsem arról van szó, m intha a leendő 
kötetnek nem kellene messzemenően érvényesítenie a folyamat rendszerezése kapcsán világnézeti, 
esztétikai, nemzedéki szempontokat s nem  kellene ezek jegyében csoportosítania, osztályoznia, 
ha tetszik „kategorizálnia” . I tt pusztán arró l van szó, hogy az érdemleges munka megkezdése 
e lő tt m int előfeltételt tisztázni kell a kötet szerkezeti elveit - s a  kifejtettek alapján azirán t vannak 
kétségeim, vajon ezek a kívánatos és szükséges csoportosítások m int legáltalánosabb szerkesztési 
elvek érvényesíthetők-e. Ezt annál inkább szeretném hangsúlyozni, m ert -  ahogyan Takács 
G yulának Féja Géza által meggyőzően v ita to tt cikke m utatta - ,  él irodalm i életünkben olyan, 
lényegében elméletellenes nézet, am ely az írói egyéniség és alkotás misztifikálásának jegyé
ben hajlamos bármiféle irodalom történeti, kritikai osztályozás, csoportosítás, tendencia-rajz 
előítéletszerű visszautasítására. (Takács G yula: Sokarcú szépiség vagy sokarcú szocializmus? -  
K ritik a , 1965. 3. sz.). Nem erről van szó. Ellenkezőleg, arról, hogyan biztosíthatnánk a fen
tebb kifejtett megoldások ellenére, de azok konzekvenciáival is számolva, a fejlődés belső 
dinam ikájának éreztetésére az optimális szerkezeti kereteket.

Javaslat a szerkezet felépítésére

A) Elméleti tagolás -  A megoldást a b b a n  látnám , hogy ne egyes írói pályákból, életművekből 
összegeződő (világnézeti-esztétikai-nemzedéki stb.) irányzatok -  m in t főcímek — adják a szer
kezetet, -  hanem műalkotásegyéniségeket vegyünk számba, s ezekből rakjuk össze húsz év irodalmi 
m ozgásának elemi térképét. A tulajdonképpeni tárgyalás tehát m aradjon a müvek szintjén, és ezek 
csoportosítása, sorrendje és tárgyalási terjedelm e fejezze ki az irodalm i folyamat tendenciáit, 
világnézeti, esztétikai, nemzedéki stb. problem atikáját, belső m ozgását és fejlődését. Ezzel a
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megoldással elejét vesszük a befejezetlen életművek és az egyes élő alkotóegyéniségek „beskatulyá
zásának” -  ugyanakkor nem  m ondunk le a problém ákat követő, dinam ikus felépítési módszer
ről sem. Illetőleg -  s ez az, am i az alapvető szerkezetet érinti -  egy ilyen művekre koncentráló 
megközelítés szükségképpen a folyamat müfajonkénti áttekintéséhez vezet. Abban a p illanat
ban  ugyanis, amikor élő írók, befejezetlen életművek szerkezeti érvényű besorolásáról le
m ondva, a jelenségeket, tendenciákat, problém ákat a művek csoportosításának szintjén 
kívánjuk éreztetni — az elemi tagolás szükségképpen a művek elemi különbségeihez, a 
műfaji különbségekhez kell hogy igazodjék. Ahogy gyakorlatilag hozzálátunk valamely jelenség 
m űveken keresztül történő éreztetéséhez, beleütközünk különböző m űfajú alkotások együtt 
tárgyalásának közvetlenül belátható  lehetetlenségébe.

így , élő irodalmunkhoz való sajátos viszony elemzése alapján ju tunk  el tehát ahhoz a gondolat
hoz, hogy a kézikönyv V II. kötetének szerkezete lényegében műfaji tagolású legyen. Ez azonban 
nem csak formális logikai vagy kizárólag praktikus megoldásokon alapuló konzekvencia. Egy 
ilyen megoldás tükrözi is a felszabadulás utáni irodalomhoz — lényegében az élő irodalomhoz való, 
távlath iányból következő —  sajátos viszonyunkat. Az alapvető felépítés szintjén háttérbe szorítja 
a befejezetlen, azaz k ialakulatlan személyes pályák ú tjá t, bizonyos m értékig az alkotó egyéni
ségek karakterizálását is, sőt — ismétlem, a felépítés szintjén — azokat a tartalmi-világnézeti 
esztétikai sajátosságokat is, amelyek a folyamat elvi értelemben vett jelenidejűsége, fentebb kör
vonalazott kibontakozatlansága m iatt nem is emelhetők — főként kézikönyvben — alapvető 
szerkezeti meghatározókká. Kétségtelen, hogy egy ilyen természetű felépítés kifejezésre ju tta tja , 
hogy élő irodalmunkhoz való sajátos viszonyunknak — ha a legelvontabb általánosság szintjén 
is — , de leíró módszer felel meg. Ugyanakkor épp ennek tudomásulvétele, az ehhez való alkal
m azkodás teszi elvileg legkisebb tévedési valószínűséggel, az irodalm i élet megzavarása nélkül 
lehetővé a fejlődés dinam ikájának, a tendenciák küzdelmének, a szocialista irodalom kibonta
kozásának tudományos nyomonkövetését. (Lásd erről bővebben e fejezet C) pontját.)

B) Történeti tagolás —  A szerkezet másik összetevője a húsz év szakaszokra bontása, periodi- 
zálása. Az egyes periódusok csekély eltolódásokkal aligha igazodhatnak máshoz, m int társadal
m unk  nem  is annyira történelm éhez, m int inkább — politikai történetéhez. Elvi vita afelől 
irodalomtörténészeink közt nincs, hogy az irodalmi folyamatok a társadalm iakban gyökereznek. 
De an n á l több vitára ado tt s ad  m éltán m a is alkalm at az irodalom viszonylagos autonóm iájának 
figyelembevételi foka s ennek kapcsán az irodalmi és történelm i korszakhatárok egymáshoz való 
viszonyának konkrét megítélése. Irodalom tudom ányunk általános színvonala mellett azonban 
ez is elsősorban távlat kérdése. M ennél kedvezőbb „időszögben” szemlélhetjük egy korszak iro
d a lm át, annál több az objektív lehetősége annak, hogy sajátos vonásait, jellemzőit felismerjük, 
s így az irodalmi folyam atot a  m aga esztétikai egységében viszonyítsuk a társadalm i folyamathoz, 
megkeresve abban most m ár legmélyebb gyökereit, amelyek közt másodlagosakká vagy eset
legesekké válhatnak önm agukban fontos történelmi-politikai dátum ok vagy korszakok. (Ami 
persze korántsem zárja ki az irodalm i és történelm i korszakhatárok egybeesését.) E téren is a 
hatkötetes irodalom történet tanulságai az irányadók. Nem  véletlen és nem  is elvi-módszertani 
eltérés, hanem  az időbeli táv la t ad a régi m agyar irodalom  történetének a viszonylagos autonóm iai 
m aterialista  feltárására nagyobb lehetőséget. S aligha lenne nehéz e törekvéseknek szükség
szerűen m ind küzdelmesebb megvalósítását nyomon követni egészen a huszadik század iroda
lom történetéig, ahol elkerülhetetlenül — módszertanilag tehát helyesen — m indinkább a 
politikai történet eseményei válnak irodalom történeti periódusok határköveivé. Ebben az össze
függésben is tanácsosnak és logikusnak tűnik tehát a felszabadulás u tán i irodalom történetét —  
az irodalom  viszonylagos autonóm iájának maximális figyelembevétele mellett — társadalm i 
fejlődésünk politikai történetének ritm usa szerint tagolni. A periodizálás konkrét megoldása 
természetesen további érdem i vita tárgya kell legyen, de a felszabadulás: 1945; a fordulat éve: 
1948; az ellenforradalom leverése, a X X . kongresszus irányvonalának következetes érvényre 

ju tá sa : 1956 (s ha alárendelten  is, az 1953-as júniusi párt- és korm ányhatározat időpontja) eleve 
reális, az irodalmi folyamat megértéséhez szükséges határoknak tetszenek.

Egy ilyen periodizálást nem csak általános megfontolások, de a korszak s benne irodalm ának 
a politikához való m egkülönböztetett viszonya is indokolja. Társadalm i életünk mozgása — 
legfeljebb kivételes forradalm i pillanatokban, de tartósan soha — nem  vált a tudatosság oly 
m agas fokán és olyan széles tömegm éretekben politikává, m int történelm ünk eltelt húsz eszten-
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eleje folyamán. S bár irodalm unk a politikai mozgásra mindig érzékenyen reagált, nyilvánvaleí, 
hogy a p á rt irodalompolitikája, majd a p á r t irányította szocialista állam  irodalom politikája 
révén soha a történelem folyamán olyan közvetlen, szoros kapcsolatba politikával nem  került, 
mint 1945 óta. Azt, hogy ez a kapcsolat —  alapvető eredményei mellett —  mikor és mennyiben 
volt az irodalom  sajátosságait sértő fokig szoros, vagy akár hogy ennek a kapcsolatnak természe
téből milyen problémák adódnak még m a is —  az természtetesen v itatható, és a kötet egyik fel
adata, hogy ezt vitassa is. Azt azonban a m egírásban, de a szerkesztésben is tudom ásul kell ven
nünk, hogy a politika — s az azt követő irodalom politika— írókban, kritikában, közönségben objek- 
tiválódott. Ez korántsem annyit jelent, hogy a mindenkori politika, irodalom politika szem pont
ja it érvényesítjük a feldolgozás során, hanem  annak tudomásulvételét, hogy politika és irodalom - 
politika u tán  igazodott m aga az irodalom, hogy irodalompolitika nélkül kevésbé érthető meg az 
irodalmi folyamat, am int történelmünk során bármikor.

Összegezve: a kötet szerkezete elméletileg műfajok, történetileg a politikai periódusok szerint tagolódjék.
C) A belső szerkezet ■— Mindezek u tán  joggal merülhet fel a kérdés, ilyen általános felépítési 

elvek m ellett hogyan ju t  érvényre a ha tározott értékelés, abból kövekezően a tendenciák érez
tetése, az egész folyamat belső dinam ikájának, ezen belül esztétikai minőségeinek kifejezésre 
ju ttatása, az egyes alkotói karakterek, íróegyéniségek megkülönböztetése. Válaszként álljanak 
itt a szűkebb értelemben vett szerkezetre vonatkozó legáltalánosabb javaslatok.

a) A kézikönyv V II. kötete megkíván egy Előszót, amely indokolja a választott feldolgozási 
módszert, ismerteti alapelveit, és a kézikönyv többi köteteihez való viszonyát.

b) Ezt követné egy általános bevezető, am ely húsz év irodalomtörténeti folyam atának legalap
vetőbb tanulságait az elméleti általánosítás lehetőleg magas szintjén összegezné. Módszere meg
egyezne a korábbi kötetek nagy korszak-, ill. kötet-bevezetőinek módszerével. Figyelme tehát 
természetszerűen kiterjedne a társadalm i-politikai helyzetre, a társművészetek, valam int más, az 
irodalm at közvetlenül érintő tudatform ák fejlődésére, irodalomhoz való viszonyára; irodalm unk 
világirodalmi — ezen belül különösképp a  népi demokráciák irodalm ával való — kapcsolatai
nak, analógiáinak vizsgálatára, a hagyom ány és újszerűség legáltalánosabb tanulságaira stb. 
Fő feladata azonban a javasolt szerkezet megvalósítása esetén az volna, hogy a feldolgozásban is 
természetszerűleg érvényesített, de a periodizálás m iatt esetleg háttérbe szoruló irodalm i fo ly
tonosságot hangsúlyozza, a korszak egységére jellemző tartalmi-esztétikai vonásokat kiemelje, 
a szocialista és nem szocialista tendenciák kölcsönhatásának eredményeit összegezve irodalm unk 
szocialista korszakának legáltalánosabb jellem zőit megfogalmazza. Egyszóval leszűrje azokat 
az elméleti érdekű tanulásokat, melyek a feldolgozásból levonhatók, de amelyek még nem  elég 
kim unkáltak ahhoz, hogy m agának a feldolgozásnak szerkezeti kereteivé válhatnának.

c) A bevezetők következő rendje a periódus-bevezetők. Ezek is — szokás szerint —  m egadnák 
az adott szakasz társadalmi-politikai képét, felrajzolnák ideológiai viszonyait, kiemelnék a 
művészeti élet irodalommal rokonítható jelenségeit, felvázolnák az irodalm i élet erőviszonyait, 
képet adnának  az irodalmi életről (többek közt kritikáról, folyóiratokról, írószövetségi életről 
stb.), kiemelve a periódusra jellemző sajátosságokat. Fő feladatuk azonban — a periódusra je l
lemző sajátosságok kiemelése mellett — az volna, hogy:

—■ az irodalom a valósághoz, irodalompolitikához, közönséghez való viszonyának elemzése 
alapján kirajzolják az ellentmondásos folyam at erővonalait, éreztessék fejlődésének dialektikáját, 
megfogalmazzák a szocialista és nem szocialista tendenciák, irányzatok jellem zőit, egymáshoz való 
viszonyukat, kirajzolják csoportok, esetleg generációs jelenségek körvonalait, azaz éreztessék az iro
dalmi folyam at mozgásának dinam ikáját;

— hogy ezen a szinten foglalják össze és általánosítsák a külön tárgyalt műfajoknak a periódus
ra jellem ző közös esztétikai sajátosságait. Ez egyrészt módot ad a műfajok egymáshoz való viszo
nyának elemzésére, annak vizsgálatára, hogy adott körülmények között mely műfajok kerülnek 
előtérbe vagy szorulnak háttérbe, ami az irodalom  és valóság viszonyának lényeges jellem zőit tá r
hatja fel. Ilyen megoldás a periódusok igen meggyőző esztétikai karakterizálását nyújtaná.

d) A bevezetők „hierarchiájának” következő szintje volna a műfaj-bevezető; amely általános 
kérdésekkel m ár nem foglalkozna. Feladata elsősorban a műfajon belüli esztétikai jelenségek 
elemzése. Azaz: itt kellene tisztázni az egyes műfajok esztétikai helyzetét, hagyom ányhoz, világ- 
irodalmi tendenciákhoz való viszonyát, általános jelenségek műfajonkénti „m egtörését” (pl. 
a sematizmus hogyan jelentkezik lírában, d rám ában  stb.). Másrészt itt vizsgálandó, hogy az
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ado tt perióduson belül m iként differenciálódik az egyes münemek, megközelítési formák szerepe. 
(Pl.: regényciklus, vagy kisregény, vagy írói riport, vagy szociográfia, vagy útirajz perióduson

ként jellemző előtérbe kerülése, egymáshoz való viszonyuk a prózán belül; esetenként a történeti 
d rám a m egkülönböztetett szerepe a drám án belül stb.)

e) A műfajbevezetőket követné a  tulajdonképpeni feldolgozási forma, a műfajtárgyalás, amely érté
kelő műelemzésekre épül. Az alapkérdés itt: milyen elvek szerint történjék ennek belső felépítése, 
az elemzett (szóba kerülő) m űvek csoportosítása. Nos: a legalapvetőbb szempont itt olyan tá r 
gyalási rend kialakítása, am ely messzemenően idomul, alkalmazkodik az adott műfaj egyes 
periódusokban betöltött szerepéhez. A belső felépítés tehát olyan legyen, hogy alkalomszerűen 
(periódusonként) fejezze ki a  műfajon belüli folyam atot és értékviszonyokat. A művek csopor

tosítása periódusonként más-más módon, az ado tt szakaszra jellem ző jelensége к szerint történjék, 
és a sorrendiség, valam int a terjedelem fejezze ki az adott jelenségeknek a perióduson belüli fontos
ságát, végső soron a jelenségről vallott értékítéletünket. A csoportosítás — amely belső címekkel is 
kiemelhető — szempontjai ezek szerint elvileg a legkülönbözőbbek lehetnek a tárgyalt szakasz 
(s ezen belül a műfaj) sajátosságának megfelelően. Helyet kaphat benne a világnézeti szem pont 

éppúgy, m int a generációs, a szűkebb értelem ben vett esztétikai éppúgy, m int a tem atikus 
(tém án valamely, az irodalom ban előtérbe került, m eghatározott kérdést vagy problém akört 

értve) stb. A lényeg, hogy e csoportosítás m indig kifejezze a szakasz s azon belül a műfaj jellem 
zőit. Valahol épp a csoportosítási szempontok e komplex és szakaszonként adekvát kialakításá
ban rejlik a módszer leíró jellege, egyben a módszer szükségszerűen kompromisszumos mivolta is. 
M ert éppen a távlathiány teszi lehetetlenné a kézikönyv egészén következetesen keresztülvihető, 
tehá t szerkezeti érvényre em elhető csoportosításokat. Míg pl. 1945-48 között hasznosnak vagy 
éppen szükségesnek látszhat a népi és polgári írók műveinek megkülönböztetett tárgyalása, 
addig — mondjuk 1949-53 közt — ez nem sokra vezetne a korszak jellemzése szempontjából. 
Vagy: az irodalmi folyam at jellege 1953-56 között lehetővé vagy éppen kívánatossá teheti 
egyes műveknek, m int szatíráknak megkülönböztetett tárgyalását, de ugyanez a „kategória” 
m ásutt értelmét veszti. V agy: ha  1956 után a morális átalakulásra koncentráló regényirodalom 
csoportosítási lehetőséget kínál, — a „szempont” m int csoportosítási szempont mitsem ér 1949-53 
között. Talán  a viszonylag legállandóbb tényező a generációs megkülönböztetés: az Új Holdasok, 
m ajd Juhász, Nagy László, Simon István, m ajd az 1954-es fiatal prózások, m ajd az 1957 
utániak megkülönböztetése nyilván szükséges. A generációs elv általános felépítési elvvé való 
előléptetése viszont nyilván abszurdumokhoz vezetne, legalábbis sok figyelemre méltó tanulság 
m ellett elfedne olyan jelenségeket, amelyek puszta felfedése és leírása ma még elemi feladat.

A művek jelenségek köré csoportosításának terve felvetheti azt a kérdést, mennyiben biztosított 
így a megközelítés esztétikai jellege? Válasz: az esztétikai jellemzők összegezése megtörténik a 
műfaj-bevezetőkben, am it a periódus-bevezetők az egyes szakaszok esztétikai jellemzőivé általá
nosítanak. Éppen erről van  szó, hogy — kifejezve a távlathiány okozta objektív nehézségeket 
— a felépítés tulajdonképpen „munkamegosztáson” alapszik. A bevezetők hierarchiája — nagyobb 
mértékben, m int az előző kötetekben — a tudom ányos m unkafolyam at különböző szakaszait 
reprezentálja, s a könyv egésze a m unkastádium nak ezen a  szintjén m arad, m ert jelenleg 
nincs m ódunkban a legvégső általánosításokat olyan fokon kidolgozni, hogy azok szintetikus 
szerkezeti keretei lehetnének a felmérés egészének.

Korántsem  jelenti ez azonban  azt, hogy az esztétikai jelleget ne kellene és lehetne a legmessze
m enőbben érvényre ju tta tn i a művek (a műfajok) tárgyalásának szintjén is. — Az objektív 
m űfajokban (próza, drám a) biztosítható ez a műalkotásegyéniségek elemzésével. A vázolt szer
kezeti keretek m egbontása nélkül, a csoportosításokon belül semmi akadálya annak —  sőt 
messzemenően szükséges — , hogy alcímekkel való szerkezeti kiugratással is esztétikailag el
m élyült elemzést adjunk felszabadulás utáni irodalm unk 10—20 legjelentősebbnek ítélt alkotá
sáról. Ezzel eleget tennénk közönséggel, könyvkiadással szemben fennálló orientáló kötelezett
ségünknek is. A líránál is lehetséges egyes „nagy” versek m egkülönböztetett elemzése — itt 
azonban a művek elemzése a  dolgok természete szerint m ajdhogynem  egybeesik egyes költők 
m űvének (ugyan szakonkénti) összefüggő jellemzésével.

Ez azonban átvezet az esztétikai jelleg másik biztosítékának, az alkotóegyéniségek bem utatásá
nak kérdéséhez. A javasolt szerkezet következetes keresztülvitele esetén meg kell elégednünk 
azzal, hogy a lírikus és novellista karakterek szakaszonként kapnak összefüggő jellemzést. A
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regény és drám a esetében pedig elsősorban a kiem elt műelemzések adnak módot személyes alkotói 
jelleg, az alkotói pálya folytonosságának éreztetésére. Kétségtelen azonban, hogy az egyes alkotó 
egyéniségek pályaképe ilyen megoldás esetén h áttérbe  szorul.

Az adott szerkezet kevésbé következetes keresztülvitele m ellett azonban elképzelhető portrék 
beillesztése. Ez esetben valam ely alkotóegyéniség művét teljes egészében ott kellene tárgyalni, 
ahol az leginkább helyénvalónak tűnik, ahol személyes teljesítménye leginkább összhangban 
van az adottperiódus jellegével, ill. leginkább karakterizálja azt. Ilyen megoldás —  amellett, 
hogy sok haszonnal já rna  —  szerintem mégsem kívánatos.

M egzavarná a leglényegesebb feladat végrehajtását, a folyam at történeti kibontakozását.
Részben ellentétbe kerülne a műfaji felosztással. (M ásutt kellene tárgyalni — esetleg más 

periódusban is — mondjuk Illyés, Németh lírá já t, ill. regényeit, m int másfelől d rám áikat.)
Az „öregekről” szükségképpen rákényszerülnénk portrék adására, a fiatalokról szükségképpen 

nem adhatnánk  portrékat: ez főként a szocialista irodalom  rovására érvényesülő hangsúlyel
tolódásokhoz vezetne.

Annál inkább, mert túlnyomórészt olyan „öregekről” kellene portrét adnunk, akikre személy 
szerint bizonyosan (vagy valószínűen) két v ilágháború közti pályaszakaszuk jellem ző, míg a 
felszabadulás utáni irodalm i folyamatban in k áb b  (vagy valószínűen) csak egyes m űveik jelen
tősek.

Leginkább elképzelhető, hogy annak a „középnem zedéknek” tagjairól adjunk portrékat, akik
nek műve nyilvánvalóan (vagy valószínűen) súllyal a felszabadulás utáni húsz esztendőre esik. 
De ez esetben is nagyon meggondolandó —  am i a portrékkal kapcsolatban általában  problém a, 
hogy ti. élő irodalommal állunk „szemben” . Nemcsak arról van  szó, hogy a befejezetlen élet
művek rendszeréből válogatunk ki portrékra érdemeseket és a rra  nem érdemeseket. De arról is, 
hogy egész más az — s erre tekintettel kell lennünk — , ha  elmarasztaló m ozzanatok, negatív 
esztétikai eszmei jellemzők személyes érdekű portrékon belül kerülnek elő, m in tha az irodalm i 
folyamat ilyen vagy olyan jelensége kapcsán X . Y.-nak „csupán” művéről esik szó. És ez nemcsak 
az írói érzékenységet figyelembe vevő szubjektív szempont. —- Objektíve is hitelesebben, több 
tudomány-erkölcsi alappal beszélhetünk egy végül is m últ idejű folyamat művekből összegeződő 
csoportjelenségeiről, m int élő írók pályájáról, akiknek további művei igen könnyen visszaható 
érvénnyel helyezhetik új megvilágításba pályájuk  korábbi vagy mai szakaszait. A befejezetlen- 
ség — kellő módszerek alkalmazása mellett —  nem  lehet akadálya annak, hogy a folyamatról 
ítéletet m ondjunk — az „egész” ismeretének hiánya a portrék esetében azonban m ár akarva- 
akaratlan valamiféle konzerváló hatású beskatulyázáshoz vezet, vagy olyan „leíráshoz” , amely 
aztán valóban híján van m inden értékelésnek.

Mindezek alapján — elismerve, de mint az anyag természetéből adódó veszteséget elismerve — 
hozzuk meg a portrékról való lemondás m ódszertani áldozatát. És kövessünk el m indent a jav a 
solt feldolgozási metódus keretén belül az íróegyéniségek karakterisztikum ának, pályaalakulásá
nak éreztetésére.

A z értékelés legáltalánosabb kritériumai

Hasznosnak látszik befejezésül néhány szót szólni az értékelés legáltalánosabb kritérium airól. 
Nemcsak m ert a kérdés a szerkezettel, a m unkam ódszerrel is összefügg, hanem  m ert e téren elő
ítéletszerű szkepszist is le kell küzdeni. Az értékelés objektivitását, tárgyilagosságát illető kétely
nek — am i, valljuk be, vitákon, beszélgetésekben oly gyakran fordul elő —  legutóbb H orváth 
Zoltán ado tt hangot a M agyarország T örténete  c. m ű recenziója kapcsán. (K ritika, 1965. 
július.) Bíráló megjegyzéseinek elvi érdekű alapm otívum a volt, hogy a történeti feldolgozás során 
mennél közelebb kerülünk a mához, annál jo b b a n  érvényesülnek az aktuális politikai igények, 
megfontolások, s az ezekhez való alkalmazkodás m ind hátrányosabban befolyásolja a „független 
gondolkodást” , a tudom ányos hitelességet. H orvá th  Zoltánnal egyet lehet és kell érteni m ind
addig, am íg a „vélt szükségletekhez való” , „csaknem  m indig téves és hibás” , „ok ta lan” alkal
mazkodás konkrét szim ptóm áit teszi szóvá. D e éppen, m ert m indezt maga is fölösleges óvatos
kodásként — tehát nem tényleges, hanem szubjektív akadályként — bírálja, nem  lehet egyet
érteni közelmúlt, elsősorban 1945 utáni történelm ünk megírhatóságát illető szkepszisével. 
(,,.. . nem  lehet a véglegesség igényével az ilyen közelmúltról tudományos igényű beszámolót
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írni. . „A z ilyen közelm últra vonatkozóan, úgy vélem, legfeljebb addig szabad elm enni, 
hogy az eseményeket bem utató  kronológiát állítanak össze — bár még ez is sok téves közlésre 
adhat a lkalm at” stb.) Ez az álláspont végső soron ellentm ond a tudományos világnézet am a  
lehetőségének és követelményének, hogy „saját” korunkat is a társadalm i tudatosság szintjén 
éljük és ismerjük. U gyanakkor, m ert a „saját” kor feltárásának tényleges és specifikus nehézsé
geit összekeveri a szubjektív elfogultságokkal, m aguknak ez utóbbiaknak, „az öröklött és a m ég 
le nem  vetkőzött szorongásoknak” feloldását is késlelteti. A társadalom tudom ányoknak —  az 
irodalom tudom ánynak is —  m a éppen az a feladata, hogy kövesse, kitöltse, a m aga terén é rvé
nyesítse az 1945 óta legoptim álisabb politikai helyzet ad ta lehetőségeket és kívánalm akat.

H a az anyag legáltalánosabb — szerkezeti — felépítésére vonatkozóan le kell is vonnunk a 
távlath iány konzekvenciáit, ez egyáltalán nem  je len ti azt, hogy ne volna távlatunk, ne 
volna az objektív ítéletalkotáshoz kilátópontunk. É rtve ez alatt: a tárgyalt periódusok iro 
dalmi tu d a ta  és a mai irodalm i tudat — ha igen sokban „átfedi” is egymást — korántsem azo 
nos. Ezt — joggal — úgy is fogalm azhatnánk: mai irodalm i tudatunk a korábbi periódusokénál 
kiegyensúlyozottabb, ku ltu rá ltabb , korszerűbb. Az a m inden gazdasági, politikai, ideológiai 
nehézség m ellett is nyilvánvaló társadalmi stabilizálódás, ami 1957 óta nálunk végbem ent, 
egyszersmind az objektív esztétikai ítéletalkotás nagyobb lehetőségeit — s eddig is kritikai 
gyakorlatát —- jelenti, je len tette . Nem beszélve most a marxista esztétika, irodalom elm élet 
több fontos és vitatott kérdéséről, nyilvánvaló, hogy ítéletalkotásunknak m ai irodalmi tu d a 
tunkból kell kiindulnia. (M ain  a marxista esztétika, irodalomelmélet nálunk polgárjogot nyert, 
irodalom politikai gyakorlatban is megvalósuló, szolid eredményeinek elfogadását és alkalm azá
sát értve.) Azaz a szocialista tendenciák kibontakozásának, fejlődésének, erősödésének figye
lemmel kísérése során — am i nyilván a kézikönyv legfontosabb feladata — a szocialista iro 
dalom és hagyom ány megítélésében következetesen óvakodnunk kell mind a szocialista irodalom  
(és hagyom ány) dogmatikus leszűkítésétől, m ind parttalanításától, revizionista színezetű felol

dásától. (A szocialista realista irodalom körét a tö rténeti és esztétikai érték m aradéktalan egy
ségének jegyében, nem stílus-kritériumok, nem az aktuális politikai igények közvetlen szolgála
tának kritérium a alapján jelö ljük  ki; a szocialista irodalom  társadalmi szerepébe term észet
szerűen beleértjük társadalom kritikai funkcióját stb. Másfelől ugyancsak az eszmei esztétikai 
érték egységének jegyében azokat az alkotásokat m inősítjük szocialistának, amelyek megfelelnek 
a „pártosság elemi követelményeinek” [KB Irányelvei], a  szocialista realizmus épp az irodalom  
vonatkozásában legkim unkáltabb, korszerűen értelm ezett kritériumainak.)

Ugyancsak a mai kétfrontos harc — esztétikailag számos áttételen keresztül érvényesülő —  
optimális elve kell hogy biztosítsa irodalmunk (benne a szocialista tendenciák) fejlődési fo ly 
tonosságának érvényre ju tta tá sá t. Szemben azokkal a lappangva tovább élő, de m eghaladott néze
tekkel, am elyek „jobbról” , ill. „balró l” mint a sem atizm us vagy mint a revizionizmus korszakát 
akarják az 1949-53, ill. az 1953-56 közti periódust a felszabadulás utáni m agyar irodalom folyto
nosságából kirekeszteni.

U gyancsak a mai, viszonylag optimális helyzetből, m in t értékelési kiindulópontból követ
kezik, hogy irodalm unkat a m aga egészében, teljességében kell láttatnunk, hogy a szocialista 
tendenciákat a folyamat m indenkori megoszlási arányainak  reális tükrözésével kell feltárnunk. 
Tehát, hogy m it veszünk be vagy mit rekesztünk ki a tárgyalás köréből, azt nem  (esztétikailag, 
irodalompolitikailag) m eghaladott, hanem mai irodalm i tudatunk  alapján döntjük el.

U gyancsak a mai helyzet alap ján  válik visszamenőlegesen is világossá, hogy a szocialista 
irodalom  fejlődése — kölcsönhatásban nem szocialista törekvésekkel — milyen bonyolult folya
mat, hogy megítélésében bárm ennyire fontos segítséget is adnak a művön kívüli szempontok — 
írók m űvön kívüli nyilatkozatai, vallomásai, ars poeticái, a szűkebb értelem ben vett irodalm i 
élet „besorolásai” —, tényleges megvalósulása s így felmérése is csak művek alapján  lehetséges. 
A szocialista tendenciákat teh á t -  s ez is mai helyzetünknek, m int az ítéletalkotás objektív a la p 
ján ak  figyelembevételéből következik -  művekben kell felfognunk és értelmeznünk. N yilván 
sorrendileg is előbbrevaló, egyben kevésbé bonyolult és objektívebben megítélhető pl. az, hogy 
Illyés G yula mely művei ta rtoznak  és mely művei nem  tartoznak a szocialista irodalom á ra 
mába, m in t annak tisztázása, hogy 1945 utáni m űvének egésze milyen viszonyban áll a szocia
lista irodalom m al. Az értékítélettel kapcsolatos megfontolások is visszautalnak tehát a m űveket 
centrum ba állító s — am i a szerkezetet illeti — azok szintjén m aradó, javasolt módszerre.

2 2



Л fentiek egyszersmind m agukban foglalják az ítéletalkotás és a mai irodalompolitika viszonyát 
is. A mai irodalm i tudat viszonyítási alapul történő kiválasztása egyaránt m agában foglalja azt 
a jogot, hogy tám pontokat adjunk az irodalom politikának, de azt a kötelezettséget is, hogy íté
leteink belül m aradnak a mai irodalom politika legáltalánosabb elvi keretein.

Mindezek természetesen olyan általánosságok, amelyek korántsem biztosítják a többszerzős 
kézikönyv egyes ítéleteinek összehangoltságát, s korántsem zárják ki a szubjektivizmus veszé
lyét: nemcsak egyes jelenségek, pályák vagy művek konkrét megítélésében, de lényeges elvi kér
désekben is meglehetősen nagy véleménykülönbségeket tapasztalhatunk marxista irodalom - 
történészek, kritikusok közt is. így a kézikönyvre különösen kötelező objektivitás egy igen sok
ban szubjektív jellegű követelménnyel is biztosítandó szerzőgárda úgy álljon össze, hogy az a lap 
kérdésekben — főként a szocialista realizmus kritérium ainak értelmezésében —  lehetőleg minél 
egységesebb legyen. Másrészt a m unkát a kézikönyv korábbi köteteit kísérő vitáknál is in ten
zívebb vitáknak kell kísérnie. A szerzőgárda ez esetben még kevésbé lehet egyes részek kidol
gozóinak puszta együttese — a perm anens viták révén kollektív alkotóközösségnek kell lennie, 
azzá kell válnia. A viszonylagos objektivitásnak — a tém a természetrajza m iatt —  ez egyik első
rendű feltétele.

B ÉLÁ D  M IK L Ó S

Szabó Pál

1893. április 5-én született Biharugrán, az „Alsó soron, ahol egyfelől az urasági földek zárták 
el a paraszti szem határt, másfelől pedig a nagyutcai módosabb kertek” . Sanyarú gyermekkor 
után  tizenhét éves korában félárva m arad t, nyakába szakadt a család minden gondja. A bajokra 
legényes vállalkozókedvvel felelt: beállt kőművesinasnak, végigtanulta az építőiparnak úgyszól
ván minden szakm áját, és közben bekalandozta a környéket is. M egjárta az első világháború 
harctereit; a forradalom ban nagyobb szerepet nem vállal, a Tanácsköztársaság bukása 
után mégis kétévi helyi internálásra ítélik. Politikával foglalkozik, családot alapít, folytatja 
mesterségét, míg egyszer tollat fog. H arm inchét éves korában írta le „írói igénnyel” az 
első betűt. A Körösvidéknek küldött riportok u tán  Bajcsy-Zsilinszky Endre Előőrse közölte 
írásait. Első regényét, az Embereket a Sylvester-nyomda ad ta ki, m ajd u tána rögtön a Franklin  
is megjelentette, és idegen nyelvekre is lefordították. Az íróvá válással egy időben a politikai 
munka is újra vonzani kezdi: egyik szervezője a harm incas évek elején a kisgazdapártnak, idő
közi választáson képviselőjelöltként is föllépett. Könyvei az első regény sikere u tán  szinte évente 
megjelentek — csak Dózsa regényének, A nagy temetőnek nem  talált 1945-ig kiadót. Sinka István 
és Barsi Dénes társaságában hetilapot is kiadott, K om ádi és Vidéke címmel, s betiltása u tán  
1935-ben elindította a Kelet Népét, am it m ajd Móricz Zsigmondnak ado tt át. 1938-ban 
átvette Mezőfi Vilmos lapját, a Szabad Szót, s a „népi” baloldalnak és népfrontnak ezt az igen 
nagy példányszámú újságját 1944-ig szerkesztette. Az 1939-ben alakult Nem zeti Paraszt
párt elnökévé választották. A felszabadulás u tán  volt szerkesztő, képviselő; sokat u tazo tt és 
cikkezett; ír t  színdarabot, filmet, és egyik elindítója lett az új szellemű irodalomnak.

A parasztságból érkezett írók sorában Szabó Pál egy ideig „m enekülő” írónak is tűnhetett: 
m intha azért írna, hogy életformát változtathasson. Hitelesen szól a faluról, de valójában a 
kitörés m ódozatait keresi, hőseinek ösztönös lázadása ezt a rejtett szándékot példázza. A szo
ciográfiák, parasztkrónikák szerzői, m egírván az elm aradottság és kisemmizettség sötét je len
téseit, tárgyilagos fegyelmezettséget és szigorú m orált is kötelezővé tettek. M űveikben az osztály
szolidaritás erkölcsi kódexét és megszövegezték. Nemcsak megírták a paraszti élet valóságát -  
vállalták ezt a sorsot, életformájával és ízlésével együtt. A férfikorában íróvá avato tt Szabó 
Pált meg előbb m intha könnyelmű elvágyódások és illúziók légvárai csábították volna. Az 
első regények (Emberek 1930, Békalencse 1931, Papok, vasárnapok 1933) hőseit az emészti, hogy a 
falu szűkös, sivár világából nem képesek kitörni. Fiatalságuk, életkedvük az örökös, egyforma
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gond taposóm alm ában őrlődik fel. A falusi középosztályra, kis urakra, hivatalnokokra haraggal 
néznek, de m intha az író is azonosulna a Barna Bertalanok elvágyódásával, s bár rosszat m ond 
az úri világról, igazában jó l érezné magát a kevesebb gondú környezetben. Ezért rajzolja az 
Emberek fiatal, elárvult parasztlegényének és a szép postamesternének szerelmét annyi együtt
érzéssel, ezért fest idillt a Békalencsében, s a Papok, vasárnapok úrellenességét ez a rejtett, de fel
törő nosztalgia édesíti helyenként könnyű szerelmi olvasmánnyá.

Szabó Pál későn lett íróvá, de irodalomba lépése nem  akárm ilyen volt. A kor legnagyobb próza
írója köszöntötte a N yugatban. Móricz ezt írta  1931-ben: „Ady Endre: V ér és arany. Azóta nem 
volt bennem  ilyen izzó és o lvadt láz, öröm és m eghatottság irodalm i jelenség előtt, m int ma, hogy 
elolvastam egy új em ber új könyvét. Szabó Pál, aki írta , h a t elemit v ég ze tt. . .  V an neki egy 
holdja! V an  neki egy ta lpala tny i földje! És azon a földön úgy meg tudta vetni a lábát, hogy övé 
az egész falu. Övé m inden embere, férfiak és nők és gyermekek, és az övé m inden hangu lata .”

M óricz rajongó üdvözlése nem  érdemtelen írónak szólt. Az első művek azonban még nem  vol
tak kiforrott alkotások. A szemlélet még bizonytalan volt, a stílus könnyűségekbe és modoros
ságokba tévedt, jelentkezett a  felszínesebb hum or, s a  lírai áradás néha nagyotm ondásba siklott. 
Felemásság érződött az induló  író műveiben, különösen a Békalencsében és a  Papok, vasárnapok 
cím űben. Az első regényeket is átitatja az ösztönös lázadás, kereső nyugtalanság és szenvedély, 
de a tö rténet m induntalan áthajlik  az idillbe, m egzavarva a művek belső logikáját. A Békalencsét 
meg naiv  bizalom form álta: a módos falusi legény családjába akadálytalanul ju t  be a szolgáló
lány, a dzsentri segédjegyző parasztlányt vesz feleségül, s a fiatal tanítónő azért m arad egyedül, 
m ert nem  fogadta el a parasztfiú  kezét. A falusi környezet és a parasztszereplők is itt csak jo b b ára  
a hum oros keret megterem tésében működnek közre. Az idill kivirágoztatásához járu lnak  hozzá, 
egyéb szerepük nemigen van. A társadalmi kérdések is elvesztik súlyukat ebben a felfogásban, 
m inden egyszerűnek és könnyen megoldhatónak látszik, legfőképpen az osztályok közötti ellentét 
eltüntetése. A Papok, vasárnapokban tovább folytatódnak a szerelmi bonyodalm ak egy rom anti
kus, egyke ellen hadakozó református lelkész személyéhez kapcsolva. Ebben a regényben is a 
könnyű megoldás kelti a felemásság érzését. Zákány István szépszavú prédikációi felébresztik az 
egykébe süllyedt ormánsági falut, s a befejezés egyszerre köszönt derűs fordulattal a szerelmesekre 
és a falura: a párok boldogan egymásra találhatnak, s az egykézést is megtörik a papjukra hallgató 
parasztok.

A későn íróvá érő Szabó Pál pályakezdő regényeit nem  form álta még kiforrott életkoncepció. 
Ösztönös lázadását elnéző szeretet tompította, h itt a parasztság és középosztály közeledésében, 
sokat rem élt a falusi vezetők megértésétől. Jóhiszem űen és bizalommal tekintett szét a világban, 
s a nehéz évek tapasztalatait elfeledtetni látszott a  siker, s a bajokra illúziókkal felelt. Ez a fele
másság és naiv társadalm i látás azonban épp csak m egérintette Szabó Pál műveit. IJjabb  
könyvei (Anyaföld 1934, Csodavárás 1937) m ár M óricz szavait igazolták, a következőben (Sza
kadék 1939) a középosztályba emelkedés lehetőségével szám oltatja le hősét; m ajd véglegesen ki
forrt egyéni világképe, m egterem tve tárgy és stílus teljes összhangját. (Őszi vetés 1940, Lakodalom, 
Keresztelő, Bölcső 1941-1943. A  triológia a felszabadulás u tán  Talpalatnyi fö ld  címmel jelent meg.)

Ezek a művek igazolták az induláskor érzett rem ényeket. Igazi elemére talált, amikor a falu 
m indennapjairól, látszólag eseménytelen és m ozdulatlan életéről kezdett írni. Az is kiviláglott 
ekkor, hogy Szabó Pál igazi mesélő. K ifogyhatatlan a történetekben, könyveiben m egállítha
tatlanul folyik az elbeszélés, föllazítva a szerkezetet is; kitérőkben, epizódokba tér, színeit válto
gatja, a kom orat derűssel cseréli, anélkül hogy a mese egyenletes ömlését ez bárm ikor is zavarná. 
De ekkor is hiába keresnénk a szociográfikus m ódszerű ábrázolás szigorú, mindennek végére 
járó , földerítő konokságát írásaiban. Szívesen kalandozik, történeteit néha félben hagyja, s egy jó  
anekdota vagy szép idill kedvéért szeszélyesen elkanyarogtatja regényei cselekményét. A mese 
ömlését biztos mederben ta r tja  ekkor már a hiteles falukép és a belülről lá to tt emberek rajza. 
Szabó Pál falujának külön éghajlata van és em bereinek külön természetrajza és viselkedésfor
mája. S a meséléshez még valam i társul, am it ra jta  kívül addig, faluról írván, hasonló módon 
senki nem  tudo tt megszólaltatni. Történeteiben „koldusok, elesettek, rongy parasztok, becstelen 
urak és jó  emberek fölött diadalm asan zeng az élet lírá ja” . Regényeit életöröm já rja  á t — élet
öröm, am ely m ár nem kötődik az első regények Szabó Dezsőt idéző rom antikájához, pátoszos 
nagyotmondásához, hanem  a  belülről láto tt falu új színeiből és új lehetőségeiből sugárzik. 
A „sívó paraszti világban” is meglátja a szépet: ez a forrása regényei újszerűségének. M óricz
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Pillangója  és Boldog embere, is megörökítette a  szegénység életében kinyíló szép lehetőségeket, de 
az idillt körülhatároltnak, kivételesnek, az élet ünnepi ajándékának látta. Szabó Pál vilá
gát meg mindig átitatja az életöröm, az em beri élet változatossága, kimeríthetetlensége 
tölti el a fölajzott öröm érzésével. M agának a létezésnek örül, ú jra meg újra elgyönyör
ködik a természet látványában, az évszakok megismétlődő, de m indig ú jat is hozó egyszerű 
csodáiban. Hőseiben gyakran fölpárázik a m egnevezhetetlen indítékú öröm, mely az életnek, 
falunak, földnek, égnek, szerelemnek szól. A nnak, hogy mindig „folyik az élet millió hangszeren 
játszó muzsikája” . S ez m ár nem a naivság lelkendezése és nem  a megszépítésre ösztönző 
hiedelmek illúziókat ébresztő hatása. Annak a  tuda ta , hogy az életet az adott keretek között is 
élni kell és lehet. Az életöröm  beleszövődése a regényekbe ezért nem  is vezet ekkor m ár költői 
stilizáláshoz, idillizáló hangulatokhoz vagy a falu ünnepies fölemeléséhez: a látszólag eseménytelen 
és m ozdulatlan m indennapok egyszerű történeteibe ágyazódik. író i világérzés és társadalm i 
érvényesség ju t  ebben összhangra: az Őszi vetés és a Talpalatnyi fö ld  világát már ez az összhang 
jellemzi. Az életöröm kifejeződése nem is szándékolt, abban  az értelem ben legalábbis nem , hogy 
semmi programszerűség nem  érvényesül jelentkezésében. Erőszakolás nélkül, önkéntelenül árad  
rá em berre és tájra, a regények lapjain megelevenülő élet működésének természetes részeként. 
Ezért is volt elhibázott az a  párhuzam , mely Szabó Pál és Giono között rokonságot á llap íto tt 
meg. Giono város- és civilizációellenes, eltökélten h irdeti az egyszerűhöz és természeteshez való 
visszatérés áldásait, és titokzatos kapcsolatokat sejtet em ber és természet viszonyában. A Giono- 
regények „örömmel élni” jelm ondata egy tudatosan kim unkált új-prim itív életforma p rogram 
jának  élén áll. Szabó P álnak  ehhez az életet lefokozó prim itív eszményhez semmi köze nincs. 
Felszabadulás utáni regények tanúságára is lehet hivatkozni. Űj színt vitt műveibe, hogy szem
tanúja lehetett a változó életnek, s ha nem is aggodalm ak nélkül, leginkább az lelkesítette, hogy 
a falu is kezdi megismerhetni végre a városiasodás életet könnyítő adom ányait. A zután  az is 
nyilvánvaló, hogy regényeiben nyoma sincs az irracionalizm usnak, sem a misztikusan elvará- 
zsosított természetélménynek. Érzékeknek szóló tájképeit is a faluábrázolást átjáró írói világ
érzés teszi elevenné: „S oha máskor nincsen ilyen színe, szaga a határnak , mint április elején. 
Könnyű szél fújdogál délnyugatról, a mező zsendül, a vetések egyhelyt barnák, szinte haragos
zöldek, máshol csak zöldek, közönségesen, de a nap  irán t inkább gyengesárgák, s a föld omlós, 
porhanyós, a dűlő megszikkadt, s a keréknyomok olyanok, m int megannyi szíj. Az ég kékje mély
ségesen mély és végtelen ; távol egy erdőbokor m ellett gyúródik a fény, m intha folyna, s m agával 
sodorja a távoli tájak fáit, erdőit. A gép m enet közben hol erre, hol a rra  billen, aszerint, ahogy 
hajlik vagy emelkedik az ú t .”

Nem is csak szépek, harm atosán üdék és derűsen csillogók Szabó Pál tájképei. Azt az érzést is 
képes velük sugalmazni, hogy még elesett, m eggyötört hőseit is az élő, lüktető természet veszi 
körül; végtelenné táguló nagy világ, amely ugyanúgy az élet mély líráját, az egészség és erő hitét 
fejezi ki, m int a szerelem vagy a születés. Az eleven táj érzékeknek szóló csillogásában alkalom - 
adtán részvét és fájdalom is benne rezeghet, és a falusi élet bezártságában mozgó hősei a term é
szettől is nyerik azt az életet vidám abbá avató élményt, am it a társadalom tól hasztalan rem élnek. 
A természeti képeket csakúgy, m int a regényeibe beleszövődő életkedv áradását, Szabó Pál idő
élménye is táplálja. M indun ta lan  visszatérő fordulata, hogy tájak és emberek felett „á lta lzúg  az 
idő” . Érzékeibe, ösztöneibe ivódott, hogy az egyéni sors beleágyazódik a történelmi sodrásba, s 
az em beri élet a m egm érhetetlen idő folyam atának része. Időélm ényét lírai-érzelmi telítettségű 
stílus közvetíti, jelezve, hogy nem  tudatos vizsgálódások késztették ennek belátására. S a helyen
kénti túlzások is az érzelmi túláradás szám lájára írhatók. Az érett regények hangulatának azon
ban egyik mellőzhetetlen színezője lesz m ajd ez az élmény. A paraszti élet valóságos ra jzá t, a 
m indennapok egyszerű történeteit, a lazán összefűzött életképek egym ásutánját a nagy távlatokat 
érzékeltetni képes szemlélet is elválasztja a megszokott faluábrázolásoktól. Nem sarjad  ebből 
falumitológia, és a megfigyelések, részletezések bő áradását sem töri meg. Ez válik Szabó Pál 
igazi hangjává: a líraian hangolt időélmény és életkedv az Őszi vetés, Lakodalom, Keresztelő, Bölcső 
és A z isten malmai, Tavaszi szél meg az Ahogy lehet erős hangulatának forrása. De ehhez lírai- 
ságnak, írói életérzésnek és társadalm i látásnak kellett helyes arányba ju tn i.

A kísérletezés állomásairól a harmincas évek elejének novellatermése is fölvilágosít. K ülön 
műveket term ett ekkor m ég a parasztélet válságos, nyomasztó helyzetének földolgozása és a 
nyom ort, népi tehetetlenséget, az erők céltalan sorvadását mesébe oldó, jelképekké nagyító
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szemlélet. Novellái egy részében (Ű j Krajcár, A  trombitás, Tapasztó Péter fejfája) társadalm i 
helyzetrajzokat elevenít meg, a nincstelenség sötét életképeiből ad  részleteket. Másféle igényt 
j elez, hogy próbákat tesz a mese és valóság együttlélegeztetésére, a tágabb  viszonylatok jelképes 
kifejezésére (Béresasszony legendája, Szép kis asszony, Szegi Anna csókja). A legenda, tiszta mese, 
az álom világban já ró  jelkép azonban, melynek titko t és csodát kellene lehelnie, nem  Szabó Pál 
igazi m űfaja. Neki az élet kuszáknak, rendezetlennek tűnő áram aihoz kell kötődnie, hogy h a jla 
m ai szerinti ép, befejezett műveket alkothasson. A falusi élet látszatra céltalan mozgását kell 
figyelnie, a napok eseménytelen ritm usát követni, hőseit a maguk megszokott életkereteiben -  
m unkában , családi környezetben, m ulatozásban -  nyomon kísérni, hogy valóságot idéző h ite 
lesség és hangulati elhitető sugalmazás egymást erősítve szólalhasson meg. A m int ez létrejön: 
realista megfigyelések hiteles adataira  tám aszkodó részletezés meg hum or és anekdota illesz
kedik össze zavartalanul regényeiben, s műveitől éppúgy elvitathatatlan lesz a „parasztsors” 
valódisága, m int a m indent beragyogó líra igazsága. Így történhet, hogy faluról legtöbbet m ondó 
könyvében, a Lakodalom, Keresztelő, Bölcsőben is m in tha  folyton mellékes dolgokról beszélne. Az 
első részt a lakodalom előkészületei töltik ki, és a színen a főszereplők alig jelennek meg; a m áso
d ikban egy özvegyasszony életének bonyodalm ait szövi nagy kedvvel az író; a harm adik  részben 
legtöbb szó a bíróválasztásról esik. Piros Góz és Juh o s M arika élete belefonódik a faluéba: néha 
lá th a tó v á  válik, m ajd egy időre eltűnik szem elől. Ezzel a szerkesztési megoldással él legtöbb 
felszabadulás előtt m egjelent regénye. Változás m ajd  csak 1945 u tán  figyelhető meg a kompo- 
zíciós eljárásokban: a tudatosabb igény a regényform át is igyekszik szervesebbé és zártabbá 
form álni.

A líraiságot, életörömet igazában csak néhány élethelyzetben engedi bőségesebben érvé
nyesülni. Az első regényekbe nemcsak a társadalm i látás bizonytalanságai vittek zavart. A líra  
is m odorosságokat sodort magával, zengő és pongyola mondatokat a népi őserőről. A társadalm i 
illúziók szétfoszlásával azonban a lírai szemlélet is megtisztult. Legszebb hangjait m ajd a  szerelmi 
történetekből ismerjük meg. Öröm m el és m eghatottsággal ír a szerelemről, fiatalok egymásra 
találásáról, a házastársak életéről. Elfogódottság vagy tartózkodás nem  gátolja abban , hogy 
ném elykor a nyersebb erotika jeleneteit is meg ne mintázza. Ám ekkor is jó  ösztöne irányítja, 
m ert nem  veszti el hum orát: ilyenkor is derűs vagy kacagtató fölénnyel nézi hőseit. M ester
kéltség nélküli ez a m agatartás, hiszen a szerelm et az élet nagy csodájának -  ha  nem  a leg
nagyobbnak -  véli, és természetes emberi m egnyilatkozást lát benne. M ég azt is tudom ásul veszi, 
hogy em berei némelykor vétenek az erkölcsi törvények ellen; szigorú ítélet helyett azonban 
inkább kifigurázza őket. Csaknem áhítatos lesz azonban a hangja, m ihelyt összeillő és egymás 
m ellett jóban-rosszban kitartó párokról írhat, am ilyen a Lakodalom, Keresztelő, Bölcső Góz Jóská
j a  és Ju h o s M arikája. A felszabadulás u tán  a társadalm i átváltást is nagyrészt azzal kívánta 
érzékeltetni, hogy az új erkölcs meghonosodosáról tudósított (Hajdú Klári, Kék ég alatt).

Az első regények u tán  az is nyilvánvaló lett, hogy Szabó Pál legbiztosabban a részletek ra jzá
hoz ért, az új tarta lm ú és hangulatú  életképek m ozaikjainak laza összeillesztéséhez. A szerkezet 
lazaságában, a cselekmény látszólag céltalan és kusza szétágazásában, a részletek bőségében és 
csillogásában ugyan m ár impresszionizmust is lá ttak . Az impresszionizmushoz pedig semmi 
nem  köti Szabó Pál műveit, a részletek kedvelése sem arra vall. Epizódjai, vékony szállal össze
ta rto tt történetei nem  „metszeteket” világítanak m eg az életből, hanem  a falusi társadalom  je l
lemző képeit, alakjait, szokásait elevenítik meg. Á m  igaz, hogy a regények belső logikáját, az 
egymáshoz tartozó jelenetek értelm ét néha késleltetve bontakoztatja ki sajátságos szerkesztési 
módszere. A m indennap ritm usát idézi fel regényeiben a szeszélyesen bogozódó cselekmény. 
D rám ai szerkesztés helyett ennek a világlátásnak az epizódokból épülő regényforma felel meg, 
mely a tudatos „megszerkesztettséget” azért is mellőzi, hogy a falusi élet közvetlen szemlélőivé 
avathasson. Ösztönösebb forma ez, m int a tények társadalm i látásához szigorúan ragaszkodó 
szociográfikus módszerű kortárs prózaíróké. De Szabó Pálnak nem  érdeke sem az, hogy nagy
szabású hősöket formáljon meg, sem pedig a d rám ai ellentétek kiélezése.

Regényei nem  is ábrázolnak tragédiát. Nem  ismerik azt a feszült, terhes, sorstragédiákkal 
teljes légkört, ami a m agyar szépprózában G árdonyi Géza „vasárnapiasan tisztára söpört” 
faluja u tá n  kezdett általánossá válni. A N yugat kritikusa találóan jellem ezte 1939-ben regényeit, 
m időn az t írta , hogy Szabó Pál hőseivel nem  történnek csodák, világának nincs ege és pokla, 
m ert józan  h a tá rt szab fölfelé, de lefelé is kemény mértéket tart. Egy-egy hősét m eghurcolja a
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szenvedély, vagy más m ódon válik ki a falu közösségéből, megszokott rendjéből, de az Emberek 
Barna Bertalanját, a Szakadék H ódi Pistáját, az Őszi vetés Rózsa M ihályát vagy a trilógia 
Piros Góz Jóskáját sem az elmélyült jellem tanulm ány avatja  regényfőhőssé. Jellemző m ódon a 
trilógia főhőse az első kötetben alig lép elénk; híre és tekintélye felől értesülünk, alakját m egvilá
gító cselekedete pedig a menyasszonyszöktetésen kívül egyéb sincs. Az író figyelmét a lako
dalom ra készülődés köti le, azután  a szokásokat részletezi bőségesen, néhol m ár néprajzi érdekkel 
és humoros jelenetekkel tarkítja a cselekményt. Ebből is látható , hogy hősei környezetét festi szíve
sebben, és főként arra ügyel, hogy alakjainak a faluban elfoglalt helyét jelölje meg pontosan. 
M ert a lazaságban és látszólagos céltalanságban végül is ez terem t rendet. A regényekben benne 
lappang egy értékelő, rangsort m egállapító, tudatarányokat terem tő, embereket, dolgokat 
minősítő ítélete. Ezért van, hogy kevés szóval tud jellem ezni, s regényeiben a teljes faluábrázolás 
igényét és megvalósulását érezzük.

A felszabadulás előtt a Lakodalom, Keresztelő, Bölcső fejezte ki leghívebben Szabó Pál m ondani
valóját. A trilógia annak készült, hogy Piros Gózék házasságában a „szép szegénység” életéről 
beszéljen, a „fakó és szomorú” ellenében. De még ez az észrevehető eszmei célzatosság sem vonja 
maga u tán  Góz Jóska alakjának fölnagyítását. Derekasság és szívósság jellemzi, az erkölcsi 
kiválóságot a jellem hajlíthatatlansága biztosítja. Nem kiemelkedő hős, életre szóló nagy csele
kedete nincs, sokaktól mégis megkülönbözteti, hogy elszántan dolgozik, s nem engedi, hogy csa
ládja elmerüljön a szegénységben, a kietlen nyomorúságban. Kevés földjén virágoskertet terem t, 
s él ahogy tud, néha ügyeskedve; lázadó indulatait is lefojtva; azt a keretet tölti meg, am ibe 
beleszületett, ám azt m aradéktalanul. Nem űzi a kitörés vágya, nem  ismeri az előző regények 
hőseinek nyugtalanságát és zavaros álmodozását. A Lakodalom, Keresztelő, Bölcső ben m egrajzolt 
„szép szegénység” azonban nemcsak lírai csillogást hozott. A derűs történet többet m ondott, 
m int am it az idill egyszerű, áttetsző vonalai kifejezhetnek. A nagybirtok és parasztság semmivel 
nem csillapítható ellentétéről is m agától értetődő, végleges érvénnyel beszélt, s ugyanúgy arról 
is, hogy fordulatnak, változásnak kell jönni. A trilógia Piros Gózát ez a tudat formálta csöndes
ségében, nem lázadó m ivoltában is jövőt idéző hőssé. A jövő sejtelme lappang a regényben: az 
idillt is ez érteti meg, de a főszereplőknek a falu rendjével, szokásaival szakítani tudó elszántsá
gát is. Együtt pedig erőt és bizalm at fejez ki. A megbúvó, tehetetlen szegénységgel szemben az 
életet a maga javára alakítani képes m agatartás dicséretét m ondja el.

Szabó Pált nem érte készületlenül a felszabadulás. A Bölcső zárójelenetében megszólalt a hit, 
hogy változásnak kell jönni: „A  hitek, azok jók, csak új igék kellenek a templomokba s új Angyal 
az egyletekbe, mezőkbe, m ert a régi papolásnak vége. Aki ezt hallgatja, elpusztul m enthetet
lenül.” Ami bizonytalan vagy több értelm ű volt Szabó Pál világképében, 1945 után kitisztult és 
egyértelművé vált. Könyveit régebben mindig az íratta , hogy „a  faluban a paraszti e lm arado tt
ság végtelen, m int a tenger” . Góz Jóska is egyedül küzdött a sivataggá váló határban, de nem  is 
csatlakozhattak volna melléje mások, m ert közbeszólt azonnal a sokféle, parasztot sújtó, nagy
birtokot védő törvény. A történelem  fordulata a parasztság fölemelkedését ígérte. Az ösztönös 
életszeretetet is tudatosabbá formálja ennek a fordulatnak és a jövő távlatának az ismerete. Az új 
élet elindulását, a földreformot, a politika küzdelmeit rajzolta meg A z isten malmaiban. 1948-ban 
írta  a regényt, s a dátum  jelzi, hogy a szocializmus ügyének vállalása nem  okozott neki töprengésre 
való gondot. Egyik első kísérlet volt ez a regény, hogy a falu történelm i változását a széppróza is 
fölmérje a maga eszközeivel: az erők összecsapását és átcsoportosulását megrajzolja, és a politikai 
körülményekről, a pártok küzdelméről is képet adjon. Szembetűnő áthangolódással já r t , hogy 
az író erre a feladatra vállalkozott. Elmosódó társadalm i jellemzés helyett élesebb rajzolatú lett 
a társadalmi, sőt a világnézeti és politikai mérlegelés. Hősei cselekedetét új nézőpontból is szem 
lélni akarja, a jellemábrázolás ennélfogva többrétegűvé és elmélyültebbé vált. Az időpont 
realitása is diktálta, de az írói alakító szándék is közrejátszott abban, hogy a szerkezet lazaságát 
kezdte fölváltani az eszme kifejtéséhez jobban simuló tudatosabb kompozíció, mely a részletek 
összekapcsolását, egymásból következését kísérte nagyobb figyelemmel. Legtöbbet mégis a hős
formálás nyert ettől a fordulattól. Régebben szereplőit jo b b ára  csak az élet köznapi és m indenkire 
egyformán érvényes m ozdulataiban keltette életre. A hitelességet így is hordozták, de a jellem ek
nek alig volt kiterjedése; ami egyénítette őket, az öntudatlanul viselt m agatartás volt. A z isten 
malmai a történelmet kívánta látta tn i és a történelem szereplőit -  írónak és hősének egyaránt az 
összehasonlító, ellenőrző tudatosságig kellett emelkedni, vállalkozásának másként nem  felel-



h e te tt volna meg. M egpezsdülő életről, új lehetőségekről szólt a regény, és az őszinte bizalm at az 
sem zavarhatta  meg, hogy a kritika a falukép ném ely hiányát is fölrótta a szerzőnek. A felszaba
dulás falun játszódó történelm ének máig legjobb ábrázlása Az isten malmai.

E zután  következő művei a pálya egyenes vonalát kitérítették irányából: átm enetileg az 
eszm ényítő sematizmus útjára vitték Szabó Pált. Az Új fö ld  (1953) nagy vállalkozásnak indult; 
az író i szándék szerint még Az isten malmainál is nagyobbnak. K ét év eseményeiben a falu szoci
alista fejlődésének m inden lényeges elemét föl ak arta  m utatni: az em beri és politikai történetet 
egyaránt, fokozott gonddal ügyelve a politikai m unkára is, s az em beri tu d a t újjáalakulására 
m eg a születő élet m inden m ozzanatára. Az Ű j fö ld  a szocialista regény típusa kívánt lenni, 
kivált abban, hogy a kibontakozást helyezte középpontba: a kis létszám ú, kevés földön gazdál
kodó termelőszövetkezeti csoport megerősödésének történetét m ondta el. Szabó Pál életigenlése 
azonnal és fölfokozottan visszhangzott a társadalom  változásaira, ám  lelkesedését nem  mindig 
szem besítette az értelem  ellenőrzésével. Az Ú j fö ld  1953 júniusa előtt íródott. Rosszaik ez a 
regény némely politikai és társadalm i jelenséget, ám  főként szervezési h iányokat vett észre, 
a bajok gyökerét a szervezés fogyatékosságaiban ismerve föl, m ert a parasztság ú tjá t és jövőjét 
ekkor diadalm asan emelkedőnek, gyors és azonnali sikereket hozónak látta . U gyanilyen könnyű
nek, az emberek tudatának , erkölcsének újjáform álódását. Az eszményítésnek engedelmeskedett 
Szabó Pál, m időn em bereit a politikai tudatosság és az erkölcsi emelkedettség gyors ütem ű fejlő
désén vezette végig. Ebben az eljárásban az országos helyzet politikai félreismerése is közre
m űködött. Ám az sem tagadható, hogy még az eszményítésben is a jövőt előlegező jó  szándék 
m unkált, mely a távolit is közelinek és valóságosnak szerette volna látni. E zu tán  kezdett hozzá 
önéletrajzának megíráshoz. A Nyugtalan élet m eg in t a született elbeszélő mesélőkedvét szaba
d ítja  fel, de m ár az új helyzetnek megfelelően: az életértelmezés szándékával összeforrasztva.

A jelen  életét az Új fö ld  u tán  is figyelte. E rrő l tanúskodik a Kék ég alatt címen megjelent 
gyűjtem énye, mely három  új regényt tartalm az. M indegyik regény a mai, szoros értelemben 
v e tt je len  életét rajzolja. Az élet szeretete és az élet iránti bizalom íra tta  ezeket a regényeket 
is, -  az a meg nem  törő hit, hogy az élet m indig előbbre megy, diadalm askodik az emberi 
küzdés és jobba t akarás. A mi átm eneti korunk is egyre gazdagodik -  vallja az író - ,  ám 
ezzel együtt az új gondok is megjelennek. Az új regények a „szépülő szegénység” életéről 
ak a rtak  szólni. A Tiszán innen, Dunán tú l . . . és a Szereposztás a gyorsan változó jelen  életét 
rögzíti és arról beszél, milyen ellentmondások, nyugtalanító jelenségek kísérik a fejlődést. Első
sorban  azt írja meg, hogy „végre kopogtat a falvak ajtaján a szocialista M agyarország” . Ezt 
nem csak az írói reflexiók akarják elhitetni, m ost is arra törekszik, hogy m egállapításainak hite
lességét a falu életének megelevenítése, a regények egész légköre tartalm azza. A regények fiataljai 
m ár m indent m ásként látnak és ítélnek meg, m in t az idősebb nemzedék tagjai. M ás törvények 
szabják  meg az életben elfoglalt helyüket, természetesebb és nyíltabb a viselkedésük, őszintébbek 
a gesztusaik. A falu régi szokásai, törvényei elvesztették érvényüket: szabadabb és emberhez 
m éltóbb norm ák honosodnak meg helyükön. Szabó Pál világosan érzékeltet valam it abból, hogy 
a felszabadulás történelm i ténye most érik m agatartássá, belső tartalom m á a fiatalokban. A mai 
fiatalok természetes otthonossággal veszik birtokukba az élet kínálta új form ákat. A m it az időseb
bek kiküzdött eredménynek látnak és benne érzik a történelem m unkáját, vagyis a m ai új formák 
m ögött is ott tudják a m últat, érzik a honnan hová oly nehéz, sokszor fájdalmas ú tjá t -  mindez 
a m ai fiataloknak adottság m ár, am ibe elsősorban beilleszkedni lehet. Különösen a Kék ég alatt 
érezteti életformának, gondolkodásnak és viselkedésnek ezt a merőben új minőségét, a társadalm i 
élet változásaiból adódó m agatartástípus új tulajdonságait.

A három  regény a gondokra is akar figyelmeztetni. Szabó Pál úgy vélekedik, hogy az „anyagi 
v ilágban való változás sokkal tisztább és egészségesebb, mint az em beri világ változása” . Ellen
téteket is lá t a társadalom  anyagi előrehaladása és az egyéni tu d a t fejlődése, a civilizációs emel
kedés és az erkölcs változása között. Látleleteiben sok reális elem húzódik meg, friss szemmel 
követi az alakuló ú jat, de a gyors tudósítás igénye is okozhatta, hogy észrevételeiből nem  kere
kedik igazi epikus kompozíció.

A nnál több  sikerrel já r t  a történelm i regény terén  tett kísérlete. Az Ahogy lehet (1963) sárréti 
környezetben játszódik, lent a bihari mocsár m élyén, a hódoltsági terület perem én, ahol még a 
töröké a hatalom . De annyira m ár nem, hogy kitérni és csöndesen lázadni ellene ne lehetne. 
A regény hőse szó szerint a nép: hajdúk, parasztok, vízi emberek, pusztai szállásaikon élő rideg
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pásztorok. Kiemelkedő, középponti szerepű alakja nincs is. A regény története annyi, hogy a 
törököt váratlanul m egtám adják, s a hajdúk roham a sikerrel j á r  —  azonban majd új török 
csapatok érkeznek, s a falvak lakói m egindulnak az erdők, az ú tta lan  vízi világ rejtekei felé. Harc 
és pusztulás árán, de az élet m ajd mégis megy tovább és ú jra is kezdődik. Ahogy le h e t . . . 
Ebben a regényben volt valam i telitalálatszerű összegezés, bölcs élet- és történelemfilozófiai meg
látás, amely — anélkül hogy tételeket állítana fel vagy eszmék megformázására törekedne — 
a mély igazság érzését kelti, a rátalálás sokatmondó jelentését fejezi ki. Szabó Pál életm űvét is 
ez a regény világítja meg legtisztábban, visszaható érvénnyel is.

Szobor és irodalom-
K O C Z O G H  Á K O S

SZERYÁTIUSZ TIBO R PORTRÉIRÓL

Legendás hírükben így szerepelnek: a két Szervátiusz. Igaz, ez is hárm at jelent már: a gobelinszövő asz- 
szonnyal, Szervátiusz Tibor feleségével. Kolozsvárt élnek, apa és fia, Jenő  és T ibor, s ott Hédi is. Az apa hét
száznál több, jórészt fából faragott, de kő s márványszobrával is tú lnő tt szűkebb hazáján — állam i díjas 
érdemes művész. Nevét, akár Barlachét, robusztus erejű expresszivitása te tte  maradandóvá. Apja ú tján  indult 
a fia, epikus hajlandósággal s irodalmi példával, Adyéval, akit m indenekfelett szeretett. Első Ady-szobrát 
diplomamunkának készítette, tíz esztendeje, s mielőtt nemesebb anyagba te tte  volna át, bosszúságában szét
verte az agyagot. Volt oka. Csak a képe őrzi. „Á ltalában olyan szobrokat szeretnék, amelyek m intha ősidők 
óta léteznének, oly egyszerűek, s m intha én csak kiástam volna őket az ismeretlenségből. M int amilyen Móricz, 
ez az „ősgörgeteg”, s am elyet m intha az idő koptatott volna le, »móriczizált« volna gömbbe” — mondta 
nemrégen az „U tunk” -ban megjelent beszélgetésében. Ez hát Szervátiusz T ibor útja: az expresszív irodalmi- 
ságtól a „töm ör, jelképes jelrendszerek igényéig” , hogy ismét csak az ő szavaival éljünk. Ü t az ábrázolástól 
a szuverén szobrászi valóig, ú t a hasonlattól a jelképig, irodalomtól a szobrászatig. Nem Szervátiusz Tiborról 
szeretnénk most arcképet írn i, hanem portréiban, Adyéban, M óriczéban és Bartókéban megkíséreljük a 
szobrászi és irodalmi nyelvet különválasztani. A m adár énekére nem  zenei kultúránk figyelmeztet, miért 
tévednénk el éppen a művészetekben, irodalmi magyarázatot keresve képzőművészetekben, festőit a zenében, 
zeneit az irodalomban?!

Szervátiusz Tibor nem ismerte személyesen sem Adyt, sem Móriczot, sem Bartókot. Ady-szobrainál az ábrá
zoló hűség kezdetben félreérthetetlen. A testtartás romantikus páthosza azonban már eltolódás a jelképesség 
felé. Az egyenes tartás nem  természetes, túlságosan kemény, emberfelettin erős és büszke. Ady így nem  ta r
to tta magát, de ez az adyi tartás, magatartás. A szinte naturálisán m intázott, felnagyított kezek, szemben a 
kabát jellegtelen drapériájával (mögötte ott érezzük a vérbő testet!) az érzékeny intellektusra figyelmeztet
nek. Könyv, nadrág, cipő hagyományos szerepében itt még több hangsúlyt kap a kelleténél, de a szobrászi 
törvényeket nem hazudtolják meg: a test, a mozdulat uralkodik a szoborban. A testből nem lett textília, a 
mozdulatból divatrevü. A század elejének szobrászi felfogása ez nálunk, ám  ha arra gondolunk, hogy már 
Izsó Miklós merte Petőfit meztelenül kiállítani a  D una-partra (csak H uszár Adolf öltöztette fel illendően, köz
kívánatra), akkor félszázados ízléseltolódásra kell gondolnunk, s ez a késés Szervátusz diplom am unkáját 
nem kevésbé jellemzi, m int Csorba Géza Adyját. Tévedés ne essék: m indkettő jó  szobor, csak bizonyos ízlés
beli késedelemmel született.

Szervátiusz Tibor ham arosan kinő a  hagyományos szemléletből, s a belső feszültség érvényesítésére törek
szik, az ellentmondások harcát, összeütközését keresi. Saját életének feszültségét a másokéban. M ár a meg
fáradt Ady portréja, aláeső vonalaival, üregek és síkok kontúrosan, határozo ttan  elválasztott ellentéteivel ezt 
a szándékot jelzi. S még m indig fokozott lírával, a fáradtságnak és betegségnek mint biológiai és érzelmi álla
potnak kifejezésével.

Figyeljük meg a nem időrendben, de fejlődési rendben következő, hatalm as diófából faragott Ady-fejet: 
hogy adja át a szót a  fának, a  fából beszélő térformáknak. Nem a faragatlanul hagyott hajra gondolunk, hanem 
a kubisztikusan egyszerűsített állra, a felső ajak negatívformával képzett ívére, a hatalmas szilva szemekre, 
az ékbe futó orra. A natúra itt m ár csak a végső alapforma, majdhogynem a  szobrászi formák mögé bújtatva. 
A harm ónia, a szerkezet törvényei nagyvonalúan követik az adott természeti formát, de valójában m ár 
saját nevükben beszélnek, saját egységüknek, egészüknek, saját összefüggéseiknek engedelmeskednek, s így
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együtt: a  fának, ebben is a d iónak, évszázadok gyűrűit, sejtek sűrűjét, az ellenállás ha ta lm át zárva be a körbe, 
melyből kibontakozik az arc nagy töm bű formákba projektált mása. Ha stilisztikai fogalommal akarnánk élni, 
azt m ondhatnánk: hasonlat.

A vöröses feketén patinázott szilfából faragott Adyt (1961) a nagyváradi Ady M úzeum  őrzi. Nem vélet
lenül em eltük  ki patinázását. A fa vöröses erei letagadhatatlanul szuggerálják a fát, s igen szerencsésen hor
dozzák közben az áll, ajak, arc, szem, homlok formáit is. A művész itt már előhozza, ami szinte rejtve várja 
az an y ag b an . Talán legkevesebb köze ennek a portrénak van Adyhoz, s mégis m ennyire ő: nagy, látó szemeivel, 
e llentm ondást nem tűrő zárt ajkaival. Fényképünk fényei és árnyékai a portrét keresik, de mennyire nem portré 
ez a megszólító erejű valóságos szoborban! Most a szobrász szól hozzánk: az orr élesen metsző síkjaival, az 
ajkak egym ásnak feszülő ritm usával, a  szemek ívével — s ezek az ívek már tavak és tengerek végtelen ívei, az 
A dy-szim bólum  rendszerében életet jelképező vizeké. V an ebben a szoborban egyfajta, a szecesszióra emlékez
tető feloldás is, kiegyenlítő lágyság. Ez viszont ízlésben Ady korát sugalmazza, ezért érezhetjük még közelebb 
Adyhoz.

A M óricz-portré (1963) alig különbözik tőle felfogásban. De mennyire mást parancsol most az andezit, 
ez a tö b b  mázsás tömb, melyet Szervátiusz Tibor úgy hoz el egy öreg kolozsvári kőfaragó udvaráról, hogy 
éveken á t senki sem mert hozzányúlni, mert se szerszáma, se ereje, se türelme, se mondanivalója nem volt 
hozzá. Nos, Szervátiusz T ibor kohót épít kicsi házában, a Hója-erdő tövében, a  Borjú-málon, szemben a 
házsongárdi temetővel, szerszámot kovácsol magának, az andezitnél is keményebbet. Félévi kitartó munka, s 
ma ez az emberi fejnél kétszerte nagyobb szobor hirdeti a kolozsvári Magyar Színház csarnokában, amit 
M óricz szíve szerinti jó barátja , Medgyessy olyan gyakran mondott: „A modell elmúlik, a szobor meg
m arad. ”  „ É n  sem mondok le az emberi-figuratív ábrázolásról, de olyan szintetizált módon szeretném 
folytatni, m int amilyen a M óricz Zsigmond-fejem volt, a Bartók, vagy a szamosújvári szökőkút-terv táncos 
lány-alak jai” — mondja m egint Szervátiusz Tibor. H a az „ábrázolás” m eghatározást joggal elvetjük, a 
„szintézist” épp ily joggal m egtarthatjuk . Ez a szobor a  M óricz Zsigmondra jellem ző vonások összefogása, 
a megtévesztő részletek elvetése —  így is fogalmazhatnánk. Néhány héttel halála előtt jártam  Móricznál, 
Leányfalun. Erre emlékezem: a  kertje ösvényén jö tt felénk, fehérben, nagy szalm akalapjában, s egy szál 
virágot tép e tt le közben, feleségemnek, aki várta őt a tornác előtt. Jö tt felénk két fürkésző szem, az Embert 
keresve bennünk, jött az írásra kárhoztato tt, és jö tt a férfi, aki vendéglátó volt, szíves apa a lányaihoz és figyel
mes g azd a  vendégeivel. Szám om ra tehát ez a mintázott fej jelenti: a figyelő szemet, a szájnak is parancsoló 
értelm et, a  környezetéhez való jóságot és kedvességet. S m indez feketére csiszolt andezitben, mellébeszélést 
nem tűrőn , keményen, parancsolón.

A K olozsvár környéki patakok köveket görgetnek kerekre, mészkövet. 1964-ben ilyen több mint fél méter 
á tm érőjű  görgeteg kőből faragta-véste Szervátiusz T ibor a másik M óricz-portrét. Emlegethetnénk barlang
rajzok sejtető egyszerűségét —  s nem  lenne igazunk. A barlanglakó a maga rajzát, vésett faragását elébe 
helyezte a valóságnak, a m a szobrásza viszont a valóság ismeretével, tiszteletével saját alkotását szuverén 
valóságnak állítja. Nem ábrázolásnak tehát, nem hasonlatnak, nem a valóság m ásának. Ebben a görgeteg 
kőben ezzel a szemléletváltással, ezzel az új „hozzáállással” kell megbirkóznunk, szám olnunk, találkoznunk. 
Az andezitfejben még kereshettük Móricz jellemző vonásainak szintézisét, itt azonban a Móricztól függet
lenül létező valóság előtt állunk. N em  kérhetjük tőle számon, hogy helyesen porciózva őrzi-e Móricz Zsigmond 
jellem ét, alkatát, egyéni vonásait. Hivatkozzunk ismét Szervátiuszra: „A funkcionalitás korát éljük, s csak 
annak a művészi alkotásnak van létjogosultsága, amely részt vesz: az emberiség öneszmélésében.” A m ondat 
túlságosan összevon egymástól távoli kérdéseket, de igaz. Lényeges belőle: más volt az élő Móricz „funkciója” , 
szerepe teh á t, mint a szoboré. Á brázolhatja? Mi szükség lenne rá! Helyettesítheti? Lehetetlen. Pótolhatja? 
K éptelenség! Emlékeztessen? E zt a kor s idő igénye szabja meg.

Szervátiusz Tibor művészete itt még az emlékeztetés irodalm i és a szobrászi szuverenitás közötti állapotot 
jelzi. A lágy  homokkőbe inkább rajzolt, mint faragott Móricz, s az ismét mintegy négymázsányi andezit Ady, 
mely o tt várja a látogatót Szervátiuszék portáján, m ár aligha nevezhető szokott értelmében „portrénak” . 
M ostanában  divatos mexikói kőbálványokra hivatkozni szobrászi érdemek dicséretére. Hogy egy mai szobor 
rokon-e ezekkel a mélységes testformáló képzeletből született formákkal, vagy nem , az érdemben nem dönt el 
sem mit, a ttó l lehet a szobor igaz és hamis egyaránt. Szervátiusz Tibor Adyt valóban csak „ürügyképpen” 
hívta m odellnek. Hasonlóságot keresni Ady és az andezittöm b között értelmetlenség lenne. Ez a kőtömb mégis 
oly lenyűgözően hatalmas, m int A dy egész életműve. Nincs benne semmi abból a  kicsit derűsen elomló kerek- 
dedségből (ne mondjuk ezt: M óricz piknikus alkatából), am i a görgeteg M óricz-fejet sajátossá teszi. Itt a  
szilárd, kapuoszlopszerü statikus egység uralkodik, a töm b, az egész, itt nincs szó arró l, am it leírón jellemzésül 
m ondani lehetne Adyról, nincs jellem ábrázolás, anatóm iai kölcsönösség, vagy akár egyéniség a pszichológia 
nóm enklatúrája  szerint.

Ez m ár A SZOBOR, melynek annyi köze van Adyhoz, bizonyos sejtetett jelzéseken túl (haj, orr, száj), 
hogy statikusan, térformában, egész forma-és ritmusvilágában nem jelképezi sem M óriczot, sem Kosztolányit. 
Csak önm agára  hasonlít, m int m inden létező a világon. Z árt, szuverén egység. Hogy m iért éppen Ady? M ert 
nem m ond  mást kőben, m int Ady, nem gondolhatok másra. Beleélem magam a művész formavilágába, s 
önm agám ban  is megalkotom szobrát, hogy Szervátiusz szavával éljünk: a művet, melyből a „véres” valóság
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igazságai szólnak hozzánk, mert „Kényelmes dolog lenne a mű címéből, tehát »irodalmából« kiolvasni az 
élményt, valahogy úgy, hogy egyszerűen elébe állunk a sokszor nagy kínnal megalkotott műnek, elolvassuk 
a címét, aztán nyugodtan továbbsétálunk, im már a megértés, az elsajátítás, a  katarzis könnyű zsákmánya 
birtokában.” Minden mű íratlan  parancsa, minden műélvezés megfogalmazatlan törvénye, hogy ú jra  alkossuk, 
ú jra fogalmazzuk, újra átéljük és megéljük a valóságot. S ez bekövetkezik akkor is, ha a szobor részleteiben 
azonos modelljével, akkor is, ha csak végső formájában rokon. Egy bizonyos: a mi korunk nem  a szobortól 
kívánja az azonosságot.

H átra  van még Szervátiusz T ibor Bartókja. Nincs igazi Bartók-szobrunk, és még Szervátiuszé sem az. 
Bartókot egyelőre csak néhány fényképe fogta meg úgy, hogy azt fejezze ki, am it kívánunk tőle. (És mennyire 
nem a valóságosan élt Bartók másai ezek a fényképek sem!) Szervátiusz T ibor a fényképek B artókján felül 
akart kerekedni, elhagyva a  szemek melegét, az ősz haj, a  merész vonalú, de kicsit nőies orr naturális varázsát. 
S ne soroljuk tovább a fényképek Bartókot mindnyájunk számára „em berközelbe” hozó bűvöletének hang
súlyos elemeit. Szervátiusz T ibor kísérletet tett arra, hogy nagy emberi élményeit leszűrve és átgondolva, 
figurálisán fogalmazza meg, am it számára és számunkra Bartók jelent. A , portré” (idézőjelben!) két alap
eleme: a racionális kimértség rajzosán száraz vonalai (orr, száj), s a szemek kerekének szinte végtelen mély
sége. H a nagyon le akarjuk egyszerűsíteni: ez valóban Bartók, a tárgyilagos ész és végtelenbe táru ló  érzelem 
végletes egységében. A tudós és művész, a  szűk hazában otthont kereső és a kerek földön o tthon t találó, 
a tudós részletességhez hű s művészi nagyvonalúságában példás Ember.

A szobrász szándéka világos, de kimondására nem alkalmas ez a hideg mészkő, s nem elég az okos kiszámí- 
tottság. A néző tudja, tudhatja , hogy Bartók lényege, formavilágának végső elemei előtte állnak, de Bartók 
több volt ennél. Ne kelljen elsorolni: alkotó, tudós, nevelő, s ha az emberséget prizmában látjuk , a prizm a 
fénytörésének minden árnyalata. Mi lenne hát nehezebb, m int egyetlen anyagba zárni?! A bban a p illanat
ban, ha nem nevéből következtetünk a szoborra vissza, ha nem hasonlítunk, ha nem ábrázolást keresünk, vala
minek a mását, rokonát — új életre születik. Legyünk kegyetlenek teremtőjéhez? Ez a szobor B artóknak kevés, 
de szobornak elég. S talán ezzel igazolja jól, hogy korunk a képzőművészetben nem ábrázolást keres, nem  kife
jezést, nem hasonlatot, m etafórát, s m ár nem is szimbólumot, hanem önnön törvényeinek engedelmeskedő 
szuverén valóságot. A művész a másolótól eljutott a teremtők közé, s szobrának megkíván annyi áhítatot, 
m int amennyi egy kavicsot körülvesz. Szervátiusz T ibor tízéves szobrászi m últja jellemző s megbecsült példája 
ennek az átmenetnek.

S Z E R V Á T IU S Z  T IB O R

V A JO N  KELL-E PO R T R É ?

(Részletek egy levélből)

. . . Nem volt soha érzékem a túl egyedi, túl egyéni keresésére, annak ellenére, hogy a kellő 
helyen és kellő m értékben alkalmazott részletet a szintézisben igen fontosnak tartom . Inkább  
kollektív élmények, form ák éltek bennem. S a formavilág, melynek kialakítására törekedtem , 
nem  is volt alkalmas erre a célra. Első portrém , az Ady, diplom am unkám  tragikus végetérésének 
szintézise. Egy fejben. S azután mindig úgy hozta a sors, hogy „p o rtré t” is kellett csinálnom . 
Szükségét éreztem annak, hogy a mi napjainknak szellemét m agam  mellett érezzem. Nélkülük 
kevés, üres lenne az életem. Sokszor ők adnak erőt, s visznek előre az úton, amin elindultam . A fej a 
legegyszerűbb emberi form a, s talán a leglényegesebb is. Göm b, tojás, zárt tömb. S m ivel fával 
és kővel sokat foglalkozom, a tömb, az anyagszerűség szükségszerűen találkozott ezekkel a 
„portrékkal” . Petőfi is foglalkoztatott és ma is kísért. T ehát nem  érdekelt a műfaj és mégis 
műveltem? Nem, ta lán  mégse! M ert, am int Te pontosan m egláttad, ezek tulajdonképpen nem 
portrék, legalábbis a jelentés hagyományos értelmében. Szobrok. S ha a szobor szerencsés, úgy 
hosszú csinálás u tán  és koptatás után olyan lett, m intha úgy keletkezett volna, a kő m aga Ady- 
nak, Móricznak, Bartóknak született volna az idők geológiai folyam ataiban. így ak a rtam  az én 
szubjektív terem tm ényeim et a természet egyenrangú és szerves, ősi és mai részeivé, elemeivé 
tenni, alakítani. De ezt én -  s most utólag m ár tisztán látom, a portrét, tehát a hasonítás, össze
vetés nyűgeitől megszabadítva, tisztábban tudom  érvényesíteni és szuverénebbül, szabadon, 
öntörvényeit felm utató formákon. S ha Te a nálam  éppen legproblematikusabb m űfajt fesze
geted, igen jól teszed. A zt hiszem, ez most a fénykép, a film és a technika világában m indenki
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szám ára erősen problem atikus. Vajon kell-e portré?  S ha  egyáltalán kell, milyen is legyen az? 
Régi értelm ében ennek m a m ár nem  is érdemes nekifogni, hacsak egyszer a divat nem  hozza 
újra m agával. Az új lehetőségek meg végtelenek. K ö tö tt gyakorlat szabadon választott előadás
ban. Szubjektivitás és objektív szemlélet. Nehéz ezeket összeházasítani, de h á t ha  néha muszáj? 
H a belső hang  kényszerít a rra , hogy magam körül lássam őket, kiket szeretek. Megidézzem 
inkább szellemüket, m int fizikai valójukat? Hogy körülem  keringjenek? Akkor inkább meg
csinálom m agam nak, ahogy én látom  és akarom, s ezek így is születtek. H ivatalos igény csak egy 
van közöttük: a színház Móricz-feje, az is messze tú llép i a konvenciókat. A kerek M óriczban 
m inden gömbölyű piknikussága ellenére nagy alföldi erő, félelmesen ősi, földhözkötöttség, 
parasztiság, rejtelmes, bálványszerű komorság van, sajnos, a fénykép ezt egyáltalán nem  érez
teti. D e nagyon jól ha tároztad  meg lényegét. N agyon szépen, s az én vélem ényem m el azonos 
síkon írsz a  fekete Adyról is, meg az andezitről. A Bartóknál is m ajdnem m indenben egyezik a 
vélem ényünk, főleg abban, hogy még nem elég, még nem  oly hatalmas, m int ő. S lehet, a plasz
tika kevés is arra, hogy az ő szabad szárnyalását kövesse. Vagy talán  csak éppen másra való, 
m int ilyen célokra? Kevés a  véleményünk közti különbség, s én ezt a keveset m ondanám  el. 
Ez a szobor is túl szubjektív, nem  állja meg helyét az objektív vizsgálat tüzében. Élményeim is 
egészen egyéniek, s m ondhatni érintetlenek vele kapcsolatban. Ti egész biztosan másként isme
ritek, h ű b b en , valóságosabban, sokoldalúbban is. O tt élt, láttátok, ismertétek, hallottátok, sok 
fényképe ismeretes nálatok, s m ár sok mű is készült róla. Tehát van egy bizonyos konvenciója. 
Én itt egyedül a magam zárt elszigeteltségében m ásként ismerkedtem vele. Elsősorban zenéjével 
(állítólag nekem van K olozsvárt a legnagyobb Bartók-lemezgyűjteményem). Ez lett az én nagy, 

kiinduló élményem. T ehát m ár nem  az élő Bartók, az ember, hanem a visszatért lelke, megkris
tályosodott tiszta szellemisége. Szigorú, hatalm as, z á rt acélszerkezet, zenéjének szétnyíló disz
harm ó n iá ja  talán  éppen ezt hangsúlyozza, a zártságból, kötöttségből k irobbanni akarás feszült
ségét. Ilyen  volt m int előadóművész is. Én az egyszerű mészkövet találónak és kifejezőnek, sőt 
hozzá m éltónak találtam . Prim itív anyag, lyukacsos felülete természetszeretetét, egyszerű 
em berségét sugallja. Term észet embere a gépkorszakban. (Talán nem igényel fényesen csillogó 
fémet, gránito t.) A forma egyszerű, homogén. Maszkszerűsége a hazai és idegen faragott népi 
m aszkokra u tal. Egyszerű, népi forma, lapos, kem ény és merev asszociáció, zenei megfelelőjével, 
a pen ta tonnal. Ö thatod az alap. És talán a I I I . zongoraverseny lassú tétele alig több vagy 
bonyolu ltabb  ennél. Más művei is hasonlóan. Igen, az egyszerűségen belül végtelen gazdagság, 
feszültség és erő. Ezt kapja a szemlélő a kőmaszk belsejében, ha a kivájt ablakokon, a mély 
szem üregeken át behatol az agyba, az idegek közé. O tt  van talán a meg nem  m agyarázható és 
á lta lam  sem  kijátszott titok. T ehát kontrasztra, külső, lefojtott, feszült szuggesztív nyugalomra 
és belső, robbanékony, bonyolult szerkezetű érzésvilágra alapoztam. D iszharm óniára a harm ó
nián belü l. Elvontság, a szellemi ember gondolati és fizikai fegyelme, a zene légies anyagtalan- 
sága, testi betegsége és gyengesége, amit a kísértetiesen fehér mészkő sugall, mely nincs alaphoz se 
kötve, nem  kellemes jelenség, nem  idillikusán szép, de nem  is groteszk karikatúra. M inden em
bersége ellenére ember az embertelenségben, hazájában , a nagyvilágban bolyongó, világ
városokban is nagy magányos (szólószonáta hegedűvel). Szabadabb megfogalmazások u tán  is 
ta lán  csak ide térnék vissza, m int a többi példa is igazolja. Kevés a portré-lehetősége. Ezt csak 
egy h a ta lm as, rá emlékeztető térben elhelyezett, nagy  emberi élményt adó acélszerkezet tudná 
kifejezni. M in t „portrét” , ezt az igen bonyolult kom plexum ot éppen a rá  jellem ző szerény, egy
szerű, ősi, természethez való kötöttségére jellemző anyagba és formába akartam  zárni. Bezárni 
valam ibe, am in belül pattannak , feszülnek az ellentétek, és ki akarnak onnan  törni. Egyébként 
mások is m ondták, hogy hideg és kissé embertelen. É n  „éteri” lénnyé akartam  tenni, aki talán 
nálunk m agasabb rendű, tiszta szellemiséggé tu d o tt alakulni. Bizony, most látom , ez így miszti
kus fogalm azás, de nem  az a szándékom, hogy misztifikáljam . . .
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S O M O G Y I T Ó T H  S Á N D O R

Válasz

Barátom , el se hiszed, milyen rosszak az önvédelm i reflexeim. Például 1944-ben egyszer akna- 
tűzbe kerültem , okos barátaim  mind földre vetették  magukat, és a nevemet nyöszörögték dühö
sen — én meg csak álltam vigyorogva. Fantasztikus, milyen rosszul működnek a reflexeim! 
Később, 1950 táján egy ideológiai össztűz so rán  rám  akasztottak egy halom otrom ba minősítést, 
és képzeld, akkor is csak álltam  az ütéseket, m in t aki üzenetet kapott, hogy a bu ta  csapások 
mögött o tt rejtőzködik a legyőzhetetlen bölcsesség. És bár néha csakugyan m egpillanthattam  
a bölcsesség arcát -  történeti logika meg életigazság formájában -  viselkedésem mégse szabályos. 
Ütések ellen védekezni szoktak. Eszelős lennék, gyáva, misztikus, vagy egyszerűen nehézfejű? 
Figyeltem magam , mint valam i tetűt a m ikroszkóp alatt. Barátom, érdekes volt ! M íg megleltem 
a végső közhelyet, tömérdek variációval találkoztam . T anár vagyok, tudom, mi a  figyelem. 
Rengeteg a fogalomzavar. Sokan az önérvényesítő készséget tartják  figyelemnek, vagy a kényszer
tanulást, mások a tunya szemlélődést, a szem , a fül gépies, véletlen mechanizm usait. Aztán: 
a figyelmet játékkal akarják helyettesíteni. O stobaság! A figyelem: harc, célrairányult küzdelem, 
az érzékek, az értelem -  és sokszor a legvadabb indulatok! -  koncentrált ereje. H a figyelsz, a 
pillanatnyi mozgásban évezredek támadnak föl. H a képes vagy átélni a m ozdulat történetét, és 
van még m aradék erőd, akkor közel ju to ttá l a  m ozdulat értelméhez is . . . M indezt egyszerűen 
ábrázolja bármelyik kutya, ha  szimatot lelt: Kifeszülve előredől, szoborteste tízezer vadászat vad 
borzongásait és fogcsattogtató küzdelmeit zá rja  m agába, s ez épp olyan fontos, m int az új harc, 
amely egyszeri lesz és csakis az övé, élő képességeinek tűzpróbája.

A figyelemben együtt van a pillanat és az  örökkévalóság, önző gyönyör, amely az igazság 
birtokbavételét kíséri, és pokoli kín, amely legsűrűbb perceiben egy idegen világba taszít. Nem 
nézelődni o tt, hanem átélni m indent, intenzíven és mégis tiszta tudatta l. Ez a nehéz, barátom , 
és egyedül ez a csodálatos a dologban.

Az író  figyelő ember egyszerűen. Ha az átélésig hatoló figyelem nincs, nem segít sem az ihlet, 
sem a szorgalmas cédulázás, sem a kristálytiszta gondolat. (Tévedés, hogy a gyerek vagy az 
„egyszerű” olvasó a cselekményes m ozzanatokat keresi a könyvekben. Az átélhető m ozzanatokat 
keresi, akár „cselekményesek”., akár nem.)

M agam ról beszélek, igen, és a tapasztalataim m al igazolom m agam, ezt csináltam  eddig, 
csinálom most és amíg élek. Az önkéntelen figyelemre primitív indítékok sarkallják az embert. 
Amikor hároméves voltam, apám  egy fesztelen m ozdulattal lem ondott rólam -  azóta kétszer 
vagy három szor láttam. Az elhagyott vagy eldobott gyerekekről szóló könyveket heveny-lázas 
érdeklődéssel olvastam. Véletlen ez? Olivér T w ist legvadabb kalandjait és rém ületeit is szinte 
kritika nélkül, m aradandóan átéltem. Az apa-fiú  viszonyról szóló szentimentális dalocskák 
ugyanolyan erős érzéshullámokat váltottak ki bennem , mint a hasonló tém ára írt remekművek. 
De nem akarom  ezt a m otívum ot túlértékelni.

Szegények voltunk és ez munkakényszert je len te tt. M unkám látszólag stílusos volt. Gyerek
koromban is tanítottam. Tanítványaim  persze nem  voltak lángelmék. Borzadva emlékszem 
vissza az egyikre, akit hegedülni tanítottam ; a  fiú ragyogóan rászolgált a „botfü lű” jelzőre -  
neki volt a legrosszabb hallása az északi földtekén. Semmiféle hangtávolságot nem  érzékelt -  
és én hegedülni tanítottam  - ,  mégpedig buzgón ! - ,  és eszembe se ju to tt a szökés, h ab ár a vonó 
kifeszült idegeimen csikorgott. Rosszak az önvédelm i reflexeim. Nem volt humoros m unka! 
Barátom, ez a fiú jelképpé nőtt: a legtöbb em ber nem azt csinálja, am it csinálni tudna, hanem 
lehetőleg az ellenkezőjét. Ezt azóta is tapasztalom : a botfülűek hegedülni akarnak.

Figyelmem célpontjai tehá t jó  időre ki vo ltak  jelölve. Felfedezéseimet az em beri önismeret 
riasztó sekélyességéről nem volt nehéz általánosítani. H áborúban, pedagógiában, társadalm i, 
politikai harcban  és szerelemben temérdek o lyan  emberrel találkoztam , aki alkalm atlan volt 
arra, am ire vállalkozott, és többnyire nem tu d ta , hogy mit nem tud. A maguk h a tá ra it ismerőkre 
én nem néztem  ámuldozva, se idegenkedve: az  ember számára az önismeretet természetesnek 
fogtam föl. Pedig nem az. M ég sokáig nem lehet az. Tizenhárom éves koromban olvastam először
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a Bűn és bűnhődést és Rodion Romanovics Raszkolnyikov iszonyú gigantikus kísérlete szám om ra 
az em beri m agatartás mértékegységévé lett. M a is az. S míg önként Raszkolnyikov poklába 
szállók évenként többször is, e borzalmas és felemelő kísérletben fiatalon és most is m indig  
átélem eszme és cselekvés —  úgylátszik -  örökkévaló konfliktusát. Semmi kedvem egyenlőségi 
jelet tenni jó  és gonosz közé, bölcsesség és butaság közé, m ondván, hogy ilyen az emberi te rm é
szet. A nihilizmusnak se régi, se új formái iránt nincs érzékem. Nem hiszem, hogy felfogásmódom 
a pedagógus akarnokságból következik. Igaz, legönzetlenebb és legcsodálatosabb barátaim  a  
gyerekek közül valók, az ő arcukon, az ő m ozdulataikban láthattam  meg tisztán, kendőzetlenül 
és néha szédítő mélységekig az emberséget; a gyerekeknek nagy szerepük van abban, hogy vég
eredm ényben az élet győzelmét várom  és hiszem. (Gondolom, ez nem hangzik túl dagályosan 
egy olyan korban, amikor az atomfizikusok -  és nem  csupán az atomfizikusok -  korántsem ta rtják  
lehetetlennek az emberiség pusztulását.) A gyerekek közelében ritkán ötlik fel a halál gondolata. 
Az ő szemükkel szemlélődve nem csak az egyszerűt és a természetest, hanem  a lényegest is m eg
láthatjuk  . . . ezt két regényemben is szerettem volna igazolni. M indenesetre állandóan azt érzem  : 
a gyerekek előtt több okunk van  a  szégyenkezésre, m in t a  büszkeségre. Azt hiszem, igen sokszor 
m egbotránkoztatjuk a gyerekeket, akár kifejezik ezt, akár nem. K ülönben nincs itt titok: ők 
napról n ap ra  egyszerűbben és nyersebben hozzák tudom ásunkra megbotránkozásukat. Á m de 
a judicium  és a felháborodás képességét épp mi m agunk, épp a szocializmus eszmevilága és 
gyakorlata növeszti nagyra bennük. Buta dolog lenne, ha visszautasítanánk a saját igényeink
kel föltáplált igényeket.

Azért kell erről beszélnem, m ert ha írói kalandjaim  során találtam  valam it, itt ta lá ltam : 
ez a forrás. Négy regényt írtam  eddig s közülük három  az ún. teenager-ek belső, morális köve
teléseinek irányát igyekszik követni, sőt a negyedik tém ához -  nem is gyerektéma ! -  ugyancsak 
egy prim itív  gyerekfilozófia vezetett el.

Első regényem (1959-ben je len t meg) az emberi érzékenység -  talán túlérzékenység -  könyve, 
a megalázás határait kutatja, s az epilógusban tanácsot ad  az „önm agunkra ismerés” gyógyító 
m ám orát dicsérve. Nem. Az önism eret csak diagnózis és nem  terápia. Egy másik kisregényem 
még tovább megy az ingerülten éles figyelmeztetés által: Az embert nem kell megölni. Hozzá se 
nyúlsz, gyönyörűen elpusztul magától is. Ingyen. Ez az önrontó képesség, sajnos, az emberi faj speci
fikuma m ind a mai napig. H a  nem  így volna, ezerszer könnyebb volna a küzdelem az életért és 
m indenfajta halál ellen. Feleljek arra : értelmesnek látom -e a küzdelmet? M inek kutatnám  kü lön 
ben: hol és m iért legnehezebb a harc!

Nekem m indig az okozott nagy megrendülést, ha  észrevettem, hogy nehézveretű vagy ép p  
tragikus igazságaink a gyerekekben is megfogalmazódnak vagy megfogalmazásra készülnek. 
M anapság nagy a fáziskülönbség: későn észleljük, hogy a fiatalok gondolkodás-és érzésvilága új 
terepre fordult. Homlok A ndrás (Gyerektükör 1963) -  úgy hiszem -  típusos mai gyerek, aki a z t 
gondolja, hogy a bátorság és a tisztesség összefüggő és természetes erények. Aztán tapasztalja : 
nagyon is lehetséges a tisztesség gyáva elszürkülése, és hogy kétségbevonják egy bátor gesztus 
okosságát; s ha tök ostoba egy gesztus, miként m aradha tna  meg erénynek? Az ellentm ondás 
m aga is érdekelt, míg a könyvet írtam , de még inkább érdekelt: miként él és cselekszik a gyerek, 
m iután egy keserű igazság m agvához ju to tt. Nem tagadom , a művészi izgalom is itt van ; egy
szerűen: a gyerekszem optikájában.

A naiv nézőpontot nem  kell föltalálni. Móricz Zsigmond Boldog emberének m ár a cím e is 
paradoxon, s a regény a tragikus társadalmi viszonyok, s egy naivan humoros kedély folytonos 
konfliktusa. M i küzd Solohov Emberi w sáb an  a fasizmussal, a vaksorssal, életre-halálra? 
A szívós, konok vitalitás, am ely épp megtörhetetlenségével válik sajátos és általános em beri 

jelképpé. A naiv nézőpont -  én ezt tapasztalom -  kétségtelenül újjászületik manapság, és n a 
gyon is jelentékeny nevekkel igazolható, például H em ingway, Camus, Sartre, Salinger, Szolzse 
nyicin nevével. (Persze egyiket se véletlenül írtam  ide. Egyik-másikuk igen nagy hatást te tt  
rám , legutóbb például Salinger a remek Zabhegyezőjével.)

M ár nem  is meglepő, hogy egy sor mai m agyar költő, festő, muzsikus a primitív népi, ősi, 
egyszerű, természetes, naiv, gyermeki, ős-ártatlan — minek nevezzem? mindenkinél más a rc u 
la tta l fölbukkanó -  eredeti látásm ódot kutatja, hogy segítségével ú jra fölfedezze az em bert és 
világát, am elyet újra és ú jra fel kell fedezni -  mivel napró l napra változik. így  rajzol föl egy-egy 
sajátos és mégis egyetemes világot a szemnük előtt például Weöres Sándor vagy Nagy László
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lírája, vagy hogy más művészeti példáról is szóljak, Bornemissza László gyermekiesre egyszerűsí
tett és mégis ironikusan bonyolult festői látásm ódja. Természetes, hogy a figurába, színekbe, 
szemsugárba rejtett naiv nézőpontot jól lá tha tó  sugarakkal szövi át a művész sorsa, egyénisége, 
tudata, szemlélete, tem peram entum a -  s mindez a ,,kölcsön” -nézőponttal együtt m ondhat csak 
valamit az épp szóban forgó művészet lényegéről. Ezért volt szükséges és értelmes a Rozsdatemető 
vitája, m ert bár új felfedezés nem történt, a vita végül is döntésig ju to tt: s a döntés „m egengedte” , 
hogy az ítélkező írói tudat egy regény objektív világa fölött is elhelyezkedhet.

Sajnos, az ítélkező írói tudatot nálunk sokszor nagyon is primitív módszerekkel keresgéli a 
kritika. Nem az a baj, hogy eszmei kritérium okat keres, hanem  az, hogy nem eszmei k ritériu
mokat keres. Politikait, azt igen. Csakhogy a kettő nem  ugyanaz, hiába kapcsolja össze a kritikai 
nyelv, m ondván: az író eszmei-politikai alapállása stb. Á ltalában: ha valamilyen em beri je len
séget nem bir közvetlen egyenes vonallal összekapcsolni a politikummal, akkor rossz a kritikus 
közérzete. M i több: a művészeti bírálat az t kívánja, hogy a művészet, az irodalom szakadatlan 
szinkronban legyen a politikai gondolkodással. Ez abszurd kívánság, és nem is az irodalom  
természete mondja ezt, hanem  egy sokágú eszmei és történelm i kényszer. M anapság például a 
politika által sokáig lefedett, eltitkolt, e lzárt emberi zónák felfedezése folyik, hogy megismerjük 
mai önm agunkat. A felszabadulás óta eltelt húsz esztendő egy évszázadra való sűrű történelm i
társadalmi változást rejt. Az emberi pszichológia ezernyi területen a felismerhetetlenségig 
megváltozott, és ugyanígy változtak a pszichológiai megközelítés eszközei. Új típusok keletkez
tek, társadalm i és alkattani típusok egyaránt. A felsorakozó szocialista nemzedékek időben és 
térben éles különbségeket és fontos közös kritérium okat m utatnak. A társadalm i viharokban 
száz lényeges emberi kategória elveszett, elhomályosult vagy csak félfigyelmet kap, m int például 
a biológiai változások és konzekvenciáik, az öregség, a bűnözés, a betegség -  különösen az ideg
bajok - ,  az ösztönök, a szenvedélyek, az öröklött alkat és a pedagógia összefüggése, a szorongva 
kikerült szexuális élet, a beszéd és a gondolkodás stílusa, a viszony-, kapcsolat- és közösségterem
tés változatai és változásai.

E nyers felsorolás is jelzi, hogy az irodalom  aggodalmas és felelősségteljés m unkába van  elme
rülve, s ha nyugodtan dolgozhat, jobb önismerethez segíti —  természetesen -  a politikát is.

Bizonyos műfajokra óriási morális nyomás nehezedik, például a prózairodalom ra és a d rá 
mára.

Háborús regényünk úgyszólván nincs. A m agyar pszichológiai regény most teszi első lépéseit, 
ha van is néhány nagyszerű könyvünk, például N ém eth László regényei.

Hatalmas, nyugtalanítóan hatalmas szűz területeink vannak.
Történelmi érzékem nem  túlságosan erős, a jelen emberei érdekelnek elsősorban. Töm érdek 

ismeretlen — az irodalomból ismeretlen! -  figura járkál körülöttünk. Néhányat közülük ismerek, 
és adott alkalommal megkísérlem bem utatni őket.

Az értelem és az öt érzék erejében hiszek leginkább, bár nem  tagadom, hetvenhétféle titok 
húzódik meg az érzékelhető világ bensejében, s ezernyi titok ismeretlen még az em beri psziché 
határain belül is. A valóság művészi megszerzése roppan t figyelmet és alázatot követel, s ezért 
lehetetlen beleszólni abba: ki-ki hol jelöli meg a m aga szám ára a felderítendő valóság h a tá ra it.

A legmodernebb kifejezésnek az egyszerűséget tartom , amikor a bonyolultat természetes 
mozdulattal m utatjuk meg. De az egyszerű és természetes kifejezés csak a lényegig hatoló igaz
mondással közvetíthető. N álunk ez nagyon nehéz: az elm últ másfél évtizedben -  habár a fejlődés 
hatalmas -  az emberség kategóriái leszűkültek, túl primitívekké váltak. A legkeserűbb, szinte 
tragikomikus példa: nálunk csak egyenes lelkesedéssel bizonyíthatod, hogy barikádon belül 
vagy, a forradalom ért való aggodalom m iatt a barikád másik oldalára kergetnek. Persze csak 
akkor, ha túlontúl ijedős vagy, esetleg állhatatlan  . . .

De hát m ondtam  már, barátom : születésemtől rosszak a reflexeim. Olyasféle alkatnak, m int 
én, nem volna könnyű a barikád másik oldalára átcsúszni. Igen, majd elfelejtettem, h a  nincs 
harc, rögtön elromlik a közérzetem. H ullának érzem m agam , igazán. És miért küzdenék én ott, 
ahol nem a szocializmusért folyik a harc. Hisz a barikádnak ezt az oldalát m agam  választot
tam  -  és nem tegnap délután, hanem húsz évvel ezelőtt.

Fő élményeim és talán az agyvelőm szerkezete is kiolvashatók írásaimból. Ezt nem ötletszerűen, 
nagyon is hangsúlyozottan mondom.

Mégis: ismételnem kell azt, aminek az ötvenes években meglehetősen rossz akusztikája volt;
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legerősebb mozgalmi élményeim egy erőszakosan m egszüntetett mozgalomhoz fűződnek. Igen, 
a népi kollégiumi m ozgalom ban ismertem meg a közös cselekvés pátoszát, m egtanultam , hogy a 
forradalmiság társadalom - és nemzetalakító tettekben nyilvánul meg, hogy a tehetségek módsze
res kiválasztása és fölnevelése legfontosabb feladataink közül való; hogy a közösségért vállalt 
harc és áldozatkészség tömegesen föltámad, h a  igaz ügyre, jó  célokra irányítjuk az erőket, és 
hogy áldozat csak hitből fakad, sohase a kényszerből, m ert akkor m ár nem  á ld o z a t. . .  És foly
tathatnám , sokáig.

Kerestem aztán a folytatást. Nyilván nem véletlen, hogy később is szakadatlanul az ifjúságra 
figyeltem a legintenzívebben, s amikor hét évig lem erültem  a gyerekvilágba, nem  önkéntes 
száműzetésbe indultam , m agunkat, m agam at akartam  látni gyerektükörben. T iszta tükör volt, 
nem  ért csalódás.

Gyerekek ezreivel személyes, egyenrangú és mégis irányító viszonyban lenni: ez pokolian 
nehéz, folytonosan kifeszült szellemi és idegállapot, és bárm ilyen furcsa, épp ebben van a gyö
nyörűsége is. Beszélhetnék érzelmi viszonylatokról is, de az igazi figyelemnél és az érdeklődésnél 
nincs telítettebb érzelmi feszültség. Folytonos felfedezés. A gyerek önm agadra figyelmeztet.

H a m inden jelüket nem  fogtam föl, az csak azért van, m ert a jeleket felfoghatatlan tömegben 
zúdították rám . R engeteget köszönhetek nekik. N em  kell keresgélnem a „naiv nézőpontot” . 
H a akarnám , m inden m ondanivalóm at tom ácsoltatni tudnám  egy tizenkét éves gyerek stílu
sában.

Persze a gyerekszem csak szimbólum, az em ber em berré fejlődésének felgyorsított képsora. 
A gyerek biológiai és történelm i múltunk összegezője, társadalm i és természeti létünk tükre, s 
egy materialista jövendölés titkos lehetősége.

De há t ez csak álom. M ert minden a másik, a figyelő szemtől függ.
H a az em ber egyszer a gyerekszem eredendő tisztaságával körül tudna nézni a m aga világá

ban, s le tudná vonni az irtózat és a csodálat konzekvenciáit, ez a tekintet felérne egy világ
forradalommal.

Nem utópiát rajzolgatok, mindez csupán köszönet a világos jelekért, am iket az író kapott a 
gyerekektől.

Vajda György Mihály: A Szegedi Szabadtéri Játékok 
és Az ember tragédiája

K ét előadást volt alkalm am  látni a szegedi 
nagy színpadon, Az ember tragédiáját és a 
West Side Storyt ez évben; de ennyi is elég 
volt arra, hogy meggyőzzön ismét: nem
valamely tetszőleges színpadi -  éppen szabad
téri színpadi -  produkcióról van szó Szegeden, 
hanem  országos színházpolitikai, művészet
politikai ügyről. A két előadásnak kétféle 
közönsége volt. Természetes, hogy a West 
Side Storyt itthonról az a réteg látogatta, 
amely m agáról a darab ró l és a belőle készült 
filmről m ár hallott, esetleg ért angolul. Szege
den egy mérsékelten közepes angol előadást 
lá thato tt. S levonhatta, ha  tudta, azt a tanu l

ságot, hogy külföldről csak egészen elsőrendű 
együtteseket szabad és érdemes meghívni, 
m in t az angol stratfordi társulatot, Brechtéket, 
a Bolsoj balettjét és . . . szívesen folytatnám  
a  sort lengyelekkel, franciákkal, más szovjet 
együttesekkel, amelyek kiérett és önálló művészi 
stílussal rendelkeznek, s méghozzá alaposan 
fel is készülnek a nemzetközi közönség előtt 
folyó szegedi szereplésre. A közönség soraiban 
ugyanis igen nagyszámú a külföldi, s őszintén 
szólva nem  tudom, mi indokolja azt, hogy 
vita tható  értékű nem  m agyar produkciókat 
éppen Szegeden nézzen meg. U gyanígy szá
mos külföldi, magyarul értő és nem  értő
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nézője van a Tragédia előadásának is, ez jelen
tős tény; de talán még jelentősebb, hogy a 
hazai nézők nem  kis része magas színvonalú 
színházhoz alig-alig ju tó  vidéki magyar értel
miség, sőt, ha nem csalt meg a szemem, 
szegedi vagy Szeged környéki paraszt, ta lán  
a termelőszövetkezetek népe: a Tragédiát
sokan először látják, az u tóbbiak közül sokan 
sohasem olvasták, nem  is igen hallottak róla. 
Most meg tudják váltani a játékok nem olcsó 
jegyeit. Aki Tragédiát rendez a szegedi dóm  
előtt, annak, véleményem szerint, az eszmei 
és művészi szempontok, valam int a szegedi 
tér sajátos adottságai m ellett elsősorban a 
magyar szöveget nem  értő külföldi nézőkre 
és a hazai közönségnek főként az utóbb emlí
tett rétegére kell gondolnia. Azaz a Tragédia 
érthetővé és az előadás élvezetessé tételében 
nem a filozofáló-íilozófiai részekre, hanem a 
mozgásra, cselekményre, történésre és a té r 
adta látványos lehetőségekre kell számítania, 
ki kell használnia a hanghatásokat, tömeg
mozgást, táncot, zenét. A Tragédia Vámos 
László által ez idén rendezett előadása a fenti 
lehetőségekkel örvendetes m ódon élt.

A szabadtéri előadásnak, m ióta a színház 
számunkra fedett és zárt épületet jelent, m in
dig ,,produkció” -jellege van, sajátos, szokat
lan és nem hétköznapi, s alig-alig ju t  eszünkbe, 
hogy az eddigi európai d rám a történetének 
alighanem a fele szabadtéri, természetes világí
táshoz kötött, az időjárás viszontagságainak 
kitett, aránylag bőséges hellyel és mozgási 
lehetőséggel rendelkező színpadfajtákon folyt 
le. Ismeretes, mennyit vett á t a misztérium
színpad szerkezetéből és kellékeiből még 
Shakespeare is. Kifejezetten és egyértelműen 
zárt kis színpadhoz a d rám át csak a klasszi
cizmus kötötte, de m ár a rom antikus drám a, 
am int mondani szokták, ismét gyakran „ tú l
nőtt”  a zárt színpadon, sokszor túlnőtt már az 
átmeneti kor termése is. Schiller Teli Vilmos
ának természetes környezete a hegyvidék, 
W agner díszlettervezői erdőket, sziklákat, ten
gert kénytelenek a színpadra varázsolni, 
Byron Manfredja zárt színpadon nem kap 
elég levegőt. Ebbe a fajtába tartozik Az ember 
tragédiája is. Színei kivétel nélkül szabadtériek, 
nemcsak a fantázia szülte keretszínek, hanem 
a reális helyhez kötött történeti színek is. 
Egyiptomban „elöl nyílt csarnok”  a fáraó 
trónhelye, a háttérben rabszolgák dolgoznak 
egy gúla építésén, A thénben „köztér, középen 
szószékkel” , „oldalvást nyílt templomcsar
nok”  a szín, R óm ában „nyílt csarnok, kilátás

sal az Appenninek felé” , B izáncban piac, 
Prágában a császári palota kertje, Párizsban 
a Grève tér, Londonban vásár, a falanszter
ben udvar, majd az űr következik, végül pedig 
„hóval és jéggel borított hegyes, fá tlan  vidék” . 
S ha igaz is, hogy M adách fan táziáját nem  
korlátozta a színi keret, igaz az is, hogy kép
zeletét még m indig leginkább szabad  téren, 
a szegedihez hasonló óriás színpadon lehet 
megközelíteni. M adách filozófiailag indokol
tan  helyezte az emberiség történetét „szabad  ég 
alá” , helyesen m utatta  be a töm egek és az 
egyének tevékenységének és törekvéseinek 
egyensúlyában. A Tragédia, mai szóval élve, 
közéleti mű, s a közélet hagyományos helye a 
nyílt tér, a nyilvánosság. A tér-távlat, am elybe 
M adách a cselekményt helyezi, o tt van  Zichy 
M ihály illusztrációin is: egy-két kivétellel, 
pl. a Kepler-szín kivételével nagy dim enziójú 
keretben ábrázolja Zichy az első em berpár 
és az emberiség történetét.

Mégis pusztán azért, mivel a színek mérete 
szabad téren jó l érvényesülhet, m ég nem  
volna elvileg és művészileg indokolt az, hogy 
az idei szegedi előadás rendezője, Vámos 
László, a szabadtéri látványra tereli a fő figyel
met, s m int a játékok program füzetében írja, 
a rra  törekszik, hogy a néző „biztosan kör
vonalazott vizuális emlékképekkel”  távozzék 
az előadásról. Indokolja azonban ezt a cél
kitűzést — több más tényező között -  a játékok 
közönségének m ár említett összetétele. És fő
ként: indokolják a művészi szem pontok.
Nézetem szerint nagyon helyes V ám osnak az a 
véleménye (szintén a program füzetben olvas
ható), hogy „a látvány is lehet a mű eszmei 
tartalmából fakadó, szolgálhatja a mondanivaló
já t” . Sőt, tovább kell m ennünk: M adách  
tragédiájában a költői látomás kifejezetten az 
eszmei m ondanivalót szolgálja. A z ember tra
gédiáját nem  a nyelve, nem is gondolati és 
eszmei tisztasága és tisztázottsága, nem  a 
költői megformálás tökéletessége teszi rem ekm űvé: 
abba a ritkábbik remekműfajtába tartozik, 
am elyet a költői látomás- és szenvedélyereje. 
tesz monumentálissá. Talán úgy kellene m on
danunk, hogy M adách művének eszmeisége 
nem  fogalmi jellegű (vagy nem elsősorban az), 
hanem  képi; a m ű látomásokban épü lt, s a 
látomások erősebbek, intenzívebbek és haté
konyabbak, m int kifejeződésük, a költői szó, 
vagy ékítményük, a filozófiai gondolat. M a
dách szófantáziája elmarad képi fantáziája 
m ögött, de látom ásainak ereje m indig  lenyű
göz és elsodor. E látomáserőből fakadnak,
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nézetem  szerint, azok a  nyelvileg pompás 
szentenciák is, amelyekkel M adách  megragad
ja  egy-egy kor lényegét, azok a szállóigék, 
m elyeket egy-egy élethelyzetre tőle szoktunk 
idézni. S ugyané látom áserő, tudjuk, egyik 
forrása a  Tragédia eszmei-logikai bizonytalan
ságának is: M adách anny ira  beleéli magát 
a tö rténe ti színek látom ásaiba, hogy a Lucifer 
által célzatosan k iábrándítóvá festett álom
képek helyett hiteles képet kapunk a múltról 
és nyom asztó látomásokat a jövőről, amelyek
nek belső költői hevülete feledteti, hogy az 
egész csak Lucifer csalékony varázslata. Vá
mos rendezése az álomszerűséget a kunyhó
ban  alvó em berpár ism ételt bemutatásával 
kellőképpen megérteti és hangsúlyozza, azzal 
pedig, hogy rendezését a látom ások megjele
nítésére építi, az előbbiek szerint a költő 
legbensőbb intencióinak nyom án halad. Az 
utolsó látom ás, az Ú r előtt, megnyugtatóan 
zárja a  sort.

Más. kérdés, mennyire sikerült a rendező
nek a  felhasznált technikai eszközökkel a 
látom ásokat utolérnie, m ennyire tűzhette — 
m ár csak költségvetési okokból is -  maga elé 
célul, hogy három előadás szám ára nagyobb 
ap p a rá tu s t vonultasson föl még az eddiginél is. 
Pedig, őszintén szólván, sajnálnunk kell né
hány, a  Tragédia szövegében adott és előírt 
látványelem  elm aradását, amelyeknek a szem
hez és fantáziához szóló előadásban lett volna 
helye. íg y  a harm adik színben a föld szelle
m ének megjelenése és a „szellemszemekkel” 
szem lélt világ képe e lm arad t, ugyanígy nem 
vált lá tha tóvá  Egyiptom  pusztulása és a 
róm ai színben a hegyekről alászálló félvad 
sereg. N em  azzal az igénnyel említem ezt a 
néhány  példát, hogy szám on kérjem hiányu
kat. M eglétük azonban a rendezés alap
elvének logikus kiteljesítése lett volna. Ebből 
az alapelvből fakadt az a helyes rendezői 
törekvés, hogy a színjátékban a rendelkezésre 
álló egész tér szerepet kapjon, a templom 
hom lokzata, a tornyok, a  környező épületek 
teteje. A  szabadtéri já ték  bevált gyakorlata 
ez, így já r t  el Max R e in h ard t is a Jedermann 
híres előadásain a szegedihez hasonló karak
terű salzburgi dóm -színpadon. Különösen ki 
kell em elnem  a szegedi tem plom  belsejének 
okos kihasználását: eszmeileg is rendkívül 
kifejező rendezői gondolat. Szent Péter vezette 
Á dám ot a templomba, s a  bizánci színben 
az első tiszta hitű egyházfő elfajzott utóda, 
a p á tr iá rk a  ismét onnan jö t t  elő. Úgy hiszem 
a forradalm i jelenetben azért állítja a rendező

D an to n t a színpad egyik, ellenfeleit a szín
p a d  másik oldalán emelkedő hatalm as lép 
csőre, s azért beszélteti őket egymás ellen 
m in tegy  a nép feje fölött, hogy itt is a költő 
szándékainak tegyen eleget, aki a politikusok 
e harcában  a nép vállán m agasra em elkedett 
egyének hatalmi torzsalkodását látta . V iszont 
a  londoni szín sír-jelenetének csontváz-balett
jé t, mely a sírba ugrókat a föld a la tt fogadja, 
sajnos csak a műsorfüzet segítségével lehet 
értelm ezni: egy valódi haláltánc-lnon/o, am i 
a je lenet belső értelm e is, szerintem tö bbe t 
m ondo tt volna. A falanszter képe, m egoldása 
és mozgatása kitűnő volt; az űrjelenet a to 
rony  a la tt lebegő két bábuval, szemléletileg 
m a m ár idejét m últa. Az asztronauták fel
szerelését és az űrhajózás technikai körü l
m ényeit mindenki lá tta  az újságokban, s 
gondolom , valami ilyen megoldást várt a szín
p ad o n  is, a két torony között fellőtt és e ltűnő  
fényes golyót; vagy éppen semmit. Ú gy vélem , 
mégis minél valószerűbben m utatja  be a  re n 
dezés ezt a jelenetet, am ely ma m ár nem  
tartozik  a költői fantázia birodalm ába, an n á l 
fényesebben igazolódik, hogy az em beri erő 
feszítések állandóan ismétlődő, főként végső 
m eghiúsulása káprázat csupán, amelyet L uci
fer az ember elvesztésére varázsol elébe.

D e nem  időzöm tovább a technikai m eg
oldások lehetőségeinél, hiszen ez, szerencsére, 
nem  a kritika dolga. Bizonyos, hogy a ren d e
zés a  Tragédia eszmei tartalm ának képszerű 
kifejezésére való törekvésével az adott körü l
m ények között helyes irányba indult, a lig 
h a  kétséges tehát, hogy a legközelebbi évad
b an  mostani hiányosságaitól kell m egszaba
du ln ia . így például el kell érnie, megítélésem 
szerint, hogy a helyes és teljes térkihasználás 
m elle tt áttekinthetőbbé tegye a hatalm as 
színpadot, hogy m indenkor azonnal észrevehető 
legyen, ki szólalt meg, honnan  beszél, m ert 
jelenleg  a játéktértől nagy távolságra ülő néző 
-  s ilyen a nézők többsége -  az akusztikai 
berendezések közvetítésével tisztán és azon 
na l meghallott hangot nem  tudja azonnal 
lokalizálni is. Nemegyszer keresnie kell a 
beszélőt, s mire nrnglelb talán  m ár ism ét más 
vette  á t a szót. Túlságosan mélyen helyezke
dik  el a játéktér alapsíkja is, a színpad eleje 
n em  m indenünnen látható , s így a já ték  egyes 
finom  mozzanatairól, m int például Á dám  
fáraóvá alakulásáról vagy az eszkimójelenet 
u tá n  ember-őssé való visszaalakulásáról a 
nézők egy része csak a program füzetből é rte 
sül. M egvannak az eszközök arra, hogy a ren 
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dezés a közönség figyelmét és szemét m indig 
a kívánatos pontra irányítsa, még akkor is, 
ha a színpadon tömegek vannak jelen, s e 
tömegek egyes tagjainak csak néhány szónyi 
a szövegük. A West Side Story előadói, ha 
csoportos jelenetekben szólaltak meg, igen nagy 
és széles gesztusokkal hívták fel m agukra a 
figyelmet. Ezt az eljárást a falanszter-színben 
a Tragédia rendezője is alkalmazta, egyebütt 
kevésbé. Pallas Athéné szobra azonnal szem be
tű n t a bal oldali ház tetején, mivel Éva 
gesztusa, a lépcsőn fölfelé vonuló áldozok s az 
áldozat felfelé szálló füstje hozzá vezette a 
néző szemét. A „vérengző” keresztről vi
szont a megvilágított színpad mozgása eleinte 
elterelte a figyelmet. A halhatatlanság fáját 
védő kerub helyett csak két rakétát lá thattunk , 
amelyet -  valahonnan — a fához közeledő 
em berpár elé lőttek. M indez arra int, högy a 
nagym éretű színpadot áttekinthetőbbé kell 
tennie a rendezésnek, anélkül azonban, hogy 
az impozáns térkihasználásról lem ondana. S 
végül még egy elem: szerintem a látványos
sághoz és a tömegmozgáshoz kevés volt a 
színpadon az ének és a zene. Az angyal
kórusok éppúgy énekelhetnének, mint ahogy 
a történelmi színekben m inden lehetőséget ki 
lehetne használni, hogy a felvonulásokat, 
a  tömegmozgást ének és zene kísérje, hogy a 
kórusok énekeljenek és recitáljanak. Az „o p e ra 
szerűség”  veszélye, ha az így szaporított ének 
és zene mégis a tçrmészetes lehetőségek között 
m arad, gondolom, nem  fenyegetne. (H a  az 
„operaszerűség” egyáltalában veszély! T u la j
donképpen csodálatos, hogy Az ember tragédi
áját senki sem dolgozta még fel operának.)

A szereplőkről nem szólok ezúttal, sem az elő

adás többi részeséről. Kétségtelen, hogy tudása 
legjavát nyújto tta  mindenik, hogy minden 
színész művészi becsvággyal já tszo tt a fősze
replőktől a  statisztákig. Az előadás lényege 
azonban ezútta l a rendezés és a rendező darab
interpretációja volt, s ennek törekvése újszerű 
és figyelemre méltó. Azt hiszem, helyes volna, 
ha a jövő óvben ismét Vámos László állítaná 
színre Szegeden a Tragédiát, s felhasználva 
az idei tapasztalatokat, elgondolását tovább 
fejlesztené. Hasznos és feltehetően eredményes 
volna, ha  ezu tán  a színház vagy az illetékes 
hatóság pályázato t írna ki a Tragédia szabad
téri rendezésére, s a díjnyertes koncepciót 
Vámos jövő évi rendezése u tá n  engedné 
színre kerülni. M agyar rendező szám ára aligha 
kínálkozik érdekesebb nemzeti fe ladat M adách 
Im re m űvének inszcenálásánál.

M a m ár igen színvonalas szabadtéri szín
padával Szeged fontos kultúrpolitikai feladatot 
tölt be. Bizonyos, hogy elérkezett az idejè a 
szegedi fesztivál áz eddiginél is nagyobb ható
körű kibontakoztatásának. A Bánk bán és 
Az ember tragédiája három-három, a Turandot 
és a West Side Story négy-négy előadása, 
valam int a néhány  hangverseny -  a hazai 
és a külföldi érdeklődés nagyságát tekint
ve -  m a m ár kevésnek tűnik. A lighanem  volna 
közönsége megszakítás nélkül ta rtó  hosz- 
szabb fesztiválnak is, s ha Szeged a  környező 
városokkal összefogna, ahogy m ás országban 
is szokás, akadna szálloda, szálláshely elég. 
A közlekedés sem m egoldhatatlan. S ugyan
akkor a környező városok rendezvényekkel, 
kiállításokkal, melyik mivel, hozzájáru lhat
nának e délkelet-magyarországi kultúrgóc 
kiépítéséhez.
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- Vita-fórum
Varga Károly

Egy korszerű marxista irodalomszociológia kérdései

1. A z irodalom szociologikus öntudatosodása

Az e lfo g u la tlan u l vizsgálódó tu d o m án y  ú tjában  
gyakran  ta b u k  á llanak -  pl. az irodalm i jelenségek
nek m eg k ö v e te lt misztikus tisztelet tab u i - ,  ám  h a  a 
tu d o m á n y  ezek et profán kézzel ledönti, akkor gyak
ran  m egsem m isíti m agának a  v izsgálandó tárgynak 
a  sa játos lén y eg ét is. Ez az irodalom szociológus 
Memmitöl fe lá llíto tt paradoxon  az irodalom  és a 
tá rsad a lo m tu d o m á n y  törekvéseit és lehetőségeit 
szem besítő tan u lm án y o m  és a  körü lö tte  tám a d t vita 
kapcsán eg y  kissé m ódosítva úgy volna átfogalm az
ható , h o g y  író k  és irodalm árok  ugyan joggal tilta 
koznak a z  ellen, ha  tevékenységük sajátosságát 
tag ad v a, a  k u ta tó k  az irodalom  lényegét valam i m ás
ra  a k a r ják  visszavezetni, és n em  sajátosan  irodalm i 
közelítésekkel ki akarják  m eríteni az irodalm i m ű 
m inden  g azd ag ság á t, de előfordul az is, hogy ilyen 
red u k cio n is ta  szándéktól m entes közelítés is -  félre
értések á tté te le in  keresztül -  érzékenységet vált ki.

Az iro d a lo m  ténytudom ányos közelítésénél sza
bá lyszerűen  jelen tkező  tab u  n á lu n k  a  polgári (és 
külön a  n y u g a ti)  környezettől eltérő  ta rta lm ú  érzé
kenységben jelen tkeze tt. A po lgári társada lom  küzd 
az iro d a lo m  szociologikus öntudatosodása ellen , mivel 
az iro d a lo m b a n  m űködő társadalom kritikus erők 
k o rd áb an  ta r tá s a  viszonylag egyszerűbb feladat 
akkor, h a  az  irodalm i tény a  zsenik irracionális 
(m isztikus v a g y  infantilis) p ro d u k tu m ak én t szám on 
ta rth a tó  to ta litá s , am ely nem  hozható  analitikus 
v o n a tkozásba  a  valós ha ta lm i h ierarch iával. A 
m arxi o sz tá ly h arco s irodalom elm életben nevelődött 
kritika ré szé rő l ez a  veszély n em  fenyeget. Az iro 
da lo m n ak  a  tá rsad a lm i önism eret és az optim alizáció 
irán y áb a  h a tó  tevékenysége ná lu n k  tudatos, sőt 
p ro g ram szerű . A m agyar irodalom  h a lad ó  erőinek 
hagyom ányos presztízse pedig  ná lu n k  m ég különös 
n y o m atéko t is a d  az irodalom  társadalm i jelen tő
sége n y ílt és elism ert p rogram jának . Ily en  szellemi 
sz itu áció b an  a  szociologikus tudatosodás egyesek
ben é p p e n  ellenkező irányú  eltolódás előérzetét 
keltheti, m in t  a  társadalom  perifé riá jára  szorult 
polgári iro d a lo m b an . N álunk nem  a társadalom  
egyéb sze k to ra i, a  politikai, a  gazdasági, a  tiszta és 
az a lk a lm a z o tt  tudom ányos, a  jog i, a  nevelő, az 
ágazati és te rü le ti  irányító , a  jó lé ti és a  töm egkom 
m u nikác ió  n e m  irodalm i alrendszereinek p a rti
kuláris é rd ek e i érzik fenyegetve m ag u k a t a  társa
dalm i p resztízsn ek  attól az ú jrafelosztásától, am elyet 
az iro d a lo m n a k  a társadalm i élet kolum buszi tér
képére tö r té n ő  bemérése és berajzolása jelent.

É p p en  ellenkezőleg: iro d a lm áro k , irodalom kriti
kusok beszélnek „ trónfosztásró l” , s m u ta tn ak  é rte t
lenséget a  jelen á llapotot m érleg re  tevő törekvések 
irá n t. Gondos Ernő és Weber Anatal egyes m egjegy
zései, v a lam in t az Élet és Irodalom szellem dús glosz- 
szája szim ptom atikusak ebben  a  tek in tetben .

2. A z irodalom „régen" és „most"

A n n á l becsülésreméltóbb v iszont az a  belátás 
am irő l Veres Péter tesz tan ú ság o t, am ikor így ír: 
„ a z  irodalm árok , de a  filozófusok is, a  X X . század
b an , d e  in k áb b  m ár a  X IX . század  utolsó tizedeitől 
kezdve lassan k im aradtak a  tö rténelem ből. Lehetnek 
v ilág h írű  emberekké (lesznek is), kereshetnek sok 
p é n z t (keresnek is), m illiók o lvash atják  a könyveiket 
(olvassák is), kaphatnak N o b e l-d íja t, vagy vissza is 

u ta s íth a tják  azt, de a  tö rtén e lem  m enetében, p láne  
a  fo rm álásában  keveset szám ítan ak . K evesebbet, 
m in t a  korábbi századokban . . .  az  akkori irodalom 
ból a  szó igaz értelm ében tö rtén e lem  lett: győzött 
a  felvilágosodás és a szab ad  gondo lat. A változás 
-  úgy  lá to m  -  a X IX . század  m ásodik  felében követ
keze tt b e  a  nyugati v ilágban  . . . E llenben m ert 
errefelé K eleten  később érle lődnek  a dolgok és az  
eszm ék, a  Makszim Gorkij és a  M ih a il Solohov éle t
m űvébő l is történelem  le tt. (És ta lá n  egy kissé, 
m ag y a r m éretekben, az A dy E n dréébő l és nyom á
b a n  a  X X . századi m agyar írókéból is.)”

V eres Pé ter privát író i töp rengése it egyébként 
a rró l a  tényről, hogy a  je le n k o r író i „ a  történelem  
m en e téb e n ,  pláne a formálásában keveset szám ítanak” , 
és össze sem  hasonlíthatók az  á lta la  em líte tt Erasm us, 
V o lta ire  és Rousseau h a tásáv al, m ódszeres szocioló
giai v izsgálatok is alá tám asztják . M ivel Gondos E rnő  
az iro d a lo m  funkcionális területveszteségéről í r t  
m egjegyzéseim  kapcsán m eg á llap ítja , hogy írásom 
nak  , ,m égsem  az a fő ba ja , hogy túlságosan szocioló- 
gikus. Ellenkezőleg: „nem eléggé az” -  m ert „em p iri
kus tap asz ta la tok  nélkül”  m erészeltem  állítani ilyes
m it, e zé rt -  nem  kételkedvén a b b an , hogy az 
„em p irik u s  tapasztalatok”  kissé szokatlan szó
kom bináció jával Gondos az  em pirikus kutatásokat 
ak a rja  je lö ln i -  egy ilyet is m egem lítek. Ruth Inglis 
m ár negyedszázada k im u ta tta  a  tá rsadalm i ténye
zők h a tá sán ak  az irodalm i befolyásokkal szembeni 
időbeli elsőbbségét. Az ú n . „ p o p u la r  fiction” hős
nő inek  gazdasági és foglalkozási jellem zők szerinti 
m odelljé t állította  össze egy vezető  töm eglap, egy 
„m ass m agazine” 35 éves periódusábó l nyert tö b b  
száz fikcióm ozzanatból. M ajd  az e forrásban m eg
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figyelt alakuló m odellt ve te tte  össze az am erikai 
nőknek az ugyanazon k o rban , ugyanazon a ttr i 
bútum ok szerint végbem ent változásaival. A rra  az 
eredm ényre ju to tt, hogy az  „a ttrib ú tu m o k  fikcionális 
trend je” kb. egy évtizedet késik az  „ak tuális tren d 
hez” képest. A vizsgálatot ism erte tő  B arnett hozzá
fűzi, hogy a tan u lm án y  a lá tám asz tja  az t a  tézist, 
hogy az irodalom , legalábbis a  töm egközlésben 
bevetett populáris típ u sáb an , a  társadalm i válto 
zásokat inkább  tükrözi, m intsem  előidézi pl. azzal, 
hogy az olvasókat rávenné  a rra , hogy a  fikcióban 
levő karaktereket kövessék.

M eg kell em lítenünk azokat a  vizsgálódásokat is, 
amelyek a nagy irodalm at, m égpedig a  történelm i 
múltban vetették össze a  korabeli társada lm i ténye
zőkkel. Löwenthal eredm ényeit kell i tt  idéznünk, aki 
-  nem  utolsósorban az em líte tt két független vá l
tozó tekintetében m egm ásíto tt helyzet m ia tt -  
három  évszázad európai d rám a iro d a lm á t ta n u l
m ányozva úgy ta lá lta , hogy az a lkotó  írók  erősen 
érzékenyek voltak, az em bernek  a  társadalom hoz 
való viszonyában kezdődő változásaira, s gyakran  
tükrözték ezek előérzetét. Egy későbbi könyvében 
sajátos m ódszerének kulcsát ab b an  ad ja  m eg, hogy 
tulajdonképpen a  fennálló  és önm agukban  észre
vehető problém ák nélkül funkcionáló társadalm i, 
politikai és gazdasági in tézm ények  irán ti b eállíto tt
ságra vonatkozólag nyerünk  inform ációkat az iro
dalom ból, s az így m egism ert beállítottságból tu d u n k  
visszakövetkeztetni m aguknak  az intézm ényeknek 
a sorsára is.

3. A marxista irodalomközelítés sajátossága

Rendkívül fontos p ro b lém át vet fel m árm ost az 
irodalom  belső lényegének a  társadalom hoz való 
viszonya. V ajon érinti-e az  irodalom  lényegi é rté 
keit az, hogy az egyik korban m egbízható  előrejelzője 
a  társadalm i változásoknak, a  másik korban pedig  
bizonyos szem pontból csak ezek u tán  kullog? Szán
dékosan hagytam  említés nélkül a  másik független 
változót: nívó-irodalom ról vagy töm egcikkről van-e 
szó, mivel további vizsgálódásokat igényelne i tt  
Memmi figyelmeztetése: a  középszerű irodalm i m ű 
vekben gyakran több  a  társad a lm i jelentés, m in t a 
jó  irodalom ban, s megfigyelése és feltételezése szerint 
Lukács György ezért is elem ez gyakran  és előszeretet
tel m ásodrendű m űveket.

Nos, am ikor az irodalom nak  a  lényege és a  tá r 
sadalm i tényezőkkel való kapcso la ta  p rob lém ájának  
oldozgatásával a  korszerű m arx ista  irodalom szocioló
gia felvázolására teszünk k ísérletet, m indenekelő tt 
arró l a  megfigyelésről kell beszám olnunk, hogy a 
polgári irodalom szociológusok és ism eretszociológu
sok egy ponton következetesen e lha táro lják  m agukat 
a  m arxista irodalom koncepciótól, éspedig an nak  
nem  csupán zsdanovi p rim itív  válfajátó l, de  a 
„lukácsi csoport”  szubtilisebb elemzéseitől is. Escarpil 
szerint az a lap jában  véve szociologikus beállíto tt
ságú m arxista irodalom elm életben  és a szovjet 
irodalom kritikában a hangsúly a politikai hatékony

ság érdekében  e lto lódott a tu la jdonképpen i iroda
lom szociológiától az  irodalmi munkákban fellelhető 
társadalmi állítás kutatására. S a m ag a  szociológiai 
közelítésm ódját an n y ib an  különíti el e ttő l a  kritikai 
eszm énytől, hogy n em  szab az iro d alo m  elé érték
k ritérium ot: „ a  valóság egész bon y o lu ltság áb an  
való rep rezen tá lása  hűségének” m arx is ta  k rité riu 
m át, han em  az irodalm i tényre h a tó  társad a lm i 
jelenségek é rték íté le ttő l mentes v izsg á la tá t kísé
reli meg.

U gyanilyen szellem ben írt beszám olót Silbermann 
is a  tavaly i brüsszeli irodalom szociológiai tanács
kozásról. P an aszk o d o tt, hogy az egész tan ácskozásra  
Lukács G yörgy  árnyéka borult, am e n n y ib en  a  
néhány  m egh ívo tt empirikus irodalom szociológus 
szavát e lnyom ta  a  többségben levő L u k ács-tan ít
ványok h a n g ja , ak ik  irodalom kritikát ű z tek  iro
dalom szociológia helyett. „S  v a lahányszor a  v itá
ban  az em pirikusok  az »irodalom nak« v agy  »iro
dalm i é lm énynek« nevezett társadalm i té n y t  érték
ítélettől m entesen , vagyis a priori je len tő ség tén y e
zők nélkül a k a r tá k  vizsgálódásaik k ö zép p o n tjáb a  
állítan i, s errő l az  álláspontról ak a rták  m eg rag ad n i 
a  m ű és a  tá rsad a lo m  közötti kö lcsö n h atás t, a 
lukácsisták azo n n a l olyan érveléssel h o z ak o d tak  elő, 
am ely a m ű n ek  a  sa já t szemszögükből é rté k e lt ta r
talm i m o zzan a ta it to lta  előtérbe.”

U gyanez a  kép bontakozik ki a m arx ista  irodalom - 
elm életről az  irodalom tudós Wellek összegzésében 
is, aki szerin t a  m arx ista  irodalom elm élet fókusza 
az irodalm i m ű  és az ábrázolt valóság közötti, a  
tükrözet hűségének kérdése kapcsán érték tényezővé  
te tt és a  po litikai szem pontok bekapcsolásával foko
zott fontosságot n y e rt viszony p ro b lem atik ája .

T erm észetesen a  polgári szerzőknek ez  a  képe a 
m arxista irodalom felfogásról egyoldalú. A  Kulturális 
Elméleti Munkaközösség világosan leszögezi: „ A  m űvé
szet funkció ját n em  lehet kizárólag a  tá rsad a lm i 
törvényszerűségeket feltáró szerepre, szoros érte lem 
ben vett tükrözésre  korlátozni; a  m ű a lk o tás  értéke 
nem  függhet egyedü l az általa feltárt v a ló ság  m erő
ben tudom ányos módszerekkel m ért ob jek tiv itástó l. 
De az is bizonyos, hogy a m űvészetek egyes szub
jektív  sa játosságainak  egyoldalú h an g sú lyozása  is 
tévedéshez, az  iro d alo m  és m űvészetet m egism erő , 
ábrázoló funkció jának  tagadásához vezet. A  m arx ista  
esztétika á llá sp o n tja  szerint az iro d a lm at és m űvé
szeteket a  megismerő és kifejező funkció elválasztha
tatlan egysége je llem zi. Elismerve a m űvészet valóság
m egközelítésének kom plex voltát, a m ű a lk o tás  szub
jek tív  és ak tív  form áltságát, v á lto za tlan u l han g 
súlyozza, hogy a  m űvészet tárgya a tá rs a d a lm i való
ság.”  — A m arx ista  koncepciónak a tü k rö z e t p ro b le 
m atikáját e lő té rb e  helyező sajátossága, am ely 
E scarpit és W ellek megjegyzéseiből, de  fő leg  S ilber
m ann  tü re lm etlen  fogalm azású beszám olójából b án 
tó egyoldalúsággal tű n t elő, ebből az  idézetbő l 
m in t ésszerű és jó za n  álláspont b o n tak o z ik  ki. 
U gyanakkor világossá válik annak a  kérdésfelvetés
nek az ellenkező irán y ú  egyoldalúsága, a m e ly e t ez 
a  dim enzió n em  érdekel.
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Az irodalom szocio lóg iának  egyik szempontból 
genus proximusként szolgáló, m ás szem pontból azon
ban  az  esz té tika i kérdésfelvetés zav a rb a  ejtő gazdag
ságátó l e ltávo lodó  ism eretszociológia perspektívá
jáb ó l n é zv e  a  kérdést, hasonló tap asz ta la tok ra  tehe
tü n k  sz e rt. A polgári tudásszocio lógia első számú 
m este rén ek  M arx o t tartja . M a rx  sok jelentős gondo
la ta  k ö zü l egyet ragado tt ki, és e köré építette ki 
év tizedes ku ta tása it. Ez ped ig  az , hogy a szellemi 
te rm ék ek  társadalm ilag  m eg h a táro zo ttak , gyártóik 
és fo rg a lm azó ik  érdekeivel és sajátosságaival funk
cionális kapcso la tban  állnak . M árm o st a  polgári 
tudásszocio lóg ia  p rogram szerűen  megelégszik annak  
v izsg á la táv a l, hogy eszmék és vágyak , értékek és 
h ied e lm ek  m ilyen m ögöttes tá rsad a lm i tényezőkkel 
m ilyen  kapcso la tb a  hozhatók . Az irodalm i vagy 
egyéb tü k rö z e t igazság tartalm a n em  érdekli, sőt 
egyesek, m in t  R üschem eyer ki is m ondják, hogy a 
vizsgálatok tárgyát képező nézetek érvényessége iránt a 
tudásszociológia csak kezdeti szakaszában érdeklődött.

E g y szerű  volna ebből a  tén y b ő l az t a  kényelmes 
kö v e tk ezte tést levonni, hogy az  ideológiához, saját 
ideo lóg ia i elköteleződéséhez hűségesnek m arad t 
m arx is ta  tu d o m án y  érdeklődik a  kérdéses nézetek 
ob jek tív  igazsága  irán t -  vagy ahogy  a  polgári szer
zők m o n d a n á k : a  m arxista  társadalom elm élettel 
való egy b eh an g zása  vagy e ttő l való  különbözősége 
irán t - ,  a z  ideológiát á llító lag  m ag a  m ögött hagyó 
iro d a lo m - és tudásszociológia viszont a  vizsgált 
nézetek  igazságértékével a z é r t  n em  foglalkozik, 
m ivel fe lté te lez i, hogy ezek elsődlegesen úgyis vala
m ilyen id eo lóg ia  nézetrendszerét tükrözik , m árpedig 
sze rin tü k  m in d en  ideológia elvileg a  tudom ányos 
m egism erés ellentétének tek in tendő .

A k é rd és  azonban  a  valóságban  valam ivel bonyo
lu lta b b . U gyanis a  m arx ista  irodalom közelítésben 
is m eg  kell kü lönbözte tnünk két perspektívát, a  
szorosan  v e tt  szaktudom ányost és az értékelő kriti
kait, n e m  azért, hogy g y ak o rla ti m űködésükben 
összenőtt v ag y  még nem  is d ifferenciá lódott funkciói
kat egy term ék e tlen  rendcsinálás jeg y éb en  fogalmilag 
vagy é p p e n  szervezetileg „szétska tu lyázzunk”, ha 
nem  in k á b b  azért, hogy a  jo b b  együttm űködésüket 
elősegítsük.

G y a k ra n  és főként ha  nem  egészen m ai vagy köz
ve tlen ü l h a tó  írókat tan u lm án y o zu n k , valóban nem  
a rró l v a n  szó, hogy az illető  író  hazudik-e, vagy 
téved-e , v ag y  éppen a  m i á lláspontunktó l elütő 
m eggyőződést alakított-e ki m ag á n ak , hanem  arró l, 
hogy a z  í ró  bárm it is ír, ez m in d ig  szim ptom atikus, 
vagyis tu d o m ányosan  tan u lm án y o zh a tó  szabály- 
szerűségek szerint áll kö lcsönhatásban  bizonyos 
tá rs a d a lm i tényezőkkel. Az „ tü k rö z e t”  tehát, am ely 
m ár a z  ism ere t nevére m éltó , és am elyet ezért m ár 
é rdem es független  eljárásokkal ellenőrizni, ilyenkor 
nem  a  v izsgált irodalm i m ű  lap ja in , hanem  a vizs
gáló  tu d o m á n y o s mű lap ja in  je len ik  meg.

A m íg  azo n b a n  az exploráció  neu trá lis  célkitűzé
sére szo rítkozó  irodalom szociológiát nem  érdekli 
k ö zv etlen ü l a  m űben vagy az  író  egész képzetvilágá
b an  fe lle lh e tő  nézetek, h iedelm ek igazságértéke,

c su p á n  ezek társadalm i e red e te  és ha tása , add ig  m ás 
összefüggésben, főleg az a k tu á lisan  folyó társadalm i 
h a rc o k b a n , de a nem  elsődlegesen szakszociológus, 
h a n e m  m arxista esztétikai, azaz  a  szocialista realiz
m u s értékkritérium aival dolgozó  kérdésfelvetések
b e n  a r r a  is szükség van, hogy az  irodalm i m űben 
e lm o n d o tta k a t ne csak m in t  elem zésre kész szind
ró m á t ,  hanem  m int valód i ism ere te t, kész in form á
c ió t is tekintetbe vegyük. Ez u tó b b i az t je len ti, hogy 
m i, a  kritikusok szolgáltatjuk  az  irodalm i m ű felé 
a z t a  független ellenőrzést, a m i a  m ű  igazságértéke 
m eghatározásához szükséges, s am ely független 
e llenőrzést egyébként a  tud o m án y o s elemzés csak a 
tu d o m á n y o s értelem ben ism ere tnek  szám ító m eg
á llap ításo k k al szemben foganatosítaná .

4. Egy áttekintést nyújtó paradigma

H o g y  az  irodalom szociológia és a  tudásszociológia 
eg y ü tte s  vonatkozásában m ilyen  viszonyokról van 
i t t  szó , ez megvilágosodik és á ttek in thetővé válik 
M o rr is  egy modelljéből. M o rris a  jelek  legá lta láno
sa b b  tudom ányának , a  szem io tikának  há ro m  a la p 
v e tő  aspek tusát a lkalm azza a  m űalko tásra, am eny- 
n y ib e n  ez jel vagy legalábbis je lek e t foglal m agában . 
A  szem io tika  első aspektusa a  szintaktikus, am ely  itt 
a  je le k  legáltalánosabban fe lfogott egymás közötti 
v iszonyaival foglalkozó tu d o m á n y á g a t je len ti, a 
m ű a lk o tá s  szintjén a  m ű belső sajátosságainak, szoro
s a b b a n  esztétikai és fo rm ai kérdésekre koncentráló  
közelítésével s á lta lában  a  „ m ű k ö z p o n tú ” irán y za
to k k a l hozható p á rh u zam b a . A  m ásodik aspektus a  
szemantikus, amely itt á lta lá b a n  a  je l és a  jelentése 
k ö zö tti viszony vizsgálatát je le n ti, a  m űvészetre 
a lk a lm a zv a  a mű és a  je len tése , a  m ű és m ondan i
v a ló ja , valóságfeltáró é rtéke  és ideológiai ta rta lm a  
p ro b lem atik ájáv al foglalkozik, s m in t ilyent, a 
m a rx is ta  irodalom elm élet egyik tipikus közelítésével 
h o z h a tju k  kapcsolatba, rá m u ta tv a  i tt  is a rra , hogy 
ez a  szem pont a  leg több  n em  m arx ista  irodalom 
közelítésből elvszerűen k im a rad . A szem iotika h a r
m a d ik  aspektusa a pragmatikus, am ely  a je l és a  visel
kedés kapcsolatát k u ta tja , és am elyről M orris azt 
m o n d ja , hogy a  m űalko tásra  való  a lkalm azásakor 
az  esz té tikában  is helyet k a p h a t, h a  ez u tó b b i „ a  
m ű a lk o tás  eredetével, h a szn á la táv a l és ha tása iva l 
is foglalkozik” . A m agunk  részéről ezt a  h a rm ad ik  
a sp e k tu s t inkább azzal az  iro d alo m - és tudásszoci
o ló g iá i közelítéssel hozn án k  e lsősorban kapcsolatba, 
a m e ly  a  művek ig azság ta rta lm a  irá n t érzéketlen, 
d e  a  nézeteknek a  tá rsad a lm i törekvésekhez való 
v iszo n y át vizsgálja.

5 . A z irodalmi tükrözet elve és a társadalomtudományos 
megismerés új lehetőségei

A szocialista realizm us egész p rob lem atikája  az 
iro d a lo m  valóságot tü k rö ző  szerepének következe
tesen  hangoztato tt té te lében  gyökerezik. Ez a  köve-
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telmény azonban ha nem is kerül válságba, m inden
esetre új feltételekkel és kihívásokkal találkozik, 
amikor a társadalom megismerésének m ódszertana 
kezd felzárkózni a természettudományi módszer
tanok néhány követelményéhez, mindenekelőtt az 
„interperszonális kontrollálhatóságként” értelm ezett 
megbízhatósághoz és az ezt lehetővé tevő egyértel
műséghez, rögzíthető egyjelentésűséghez. Most 
már, ha egy irodalmi m ű tekintetében azt a  köve
telményt állítjuk, hogy a  valóságot tükrözze, akkor 
ehhez feltétlenül meg kell tudnunk határozni, hogy 
az illető mű mit is fejez ki, azonosítanunk kell, mit 
is mond. S ha száz kritikusát megkérdezzük, egy 
bizonyos többségnek meg kell tudnia egyezni arról, 
hogy mi a mű nyílt vagy rejte tt állítása vagy állítás 
csoportja. Tehát Plehanov követelményét: egy adott 
m ű ideáját a művészet nyelvéről le kell fordítani a 
szociológia nyelvére, és meg kell találni egy adott 
irodalmi jelenség szociológiai ekvivalensét, — most 
m ár konkrét m unkaprogram nak kell (m ert lehet) 
tekintenünk.

Erre a szocialista realizmus következetesen fenn
tarto tt álláspontjával szembeni új kihívásra u taltam  
múltkori cikkemben, am ikor a mű „ellenőrizhetővé 
tevéséről”  m int a  m űben kifejezett valóságkép 
helyessége megítélésének előfeltételéről beszéltem. 
De ugyanezt a kihívást érzi meg és fejezi ki igen 
találóan Miklós Pál is: „A  probléma abban  rejlik, 
hogy hiába mondom ki: a műalkotás értéke azon 
múlik, hogy tükrözi-e és hogyan (hűen-e vajon) a 
valóságot, mert a  valóságot nem tudom egyszerűen 
összevetni a műalkotással. Az a  kevésbé zavaró, 
hogy a valóság folyamatosan változik, mozog, fej
lődik. Az igazi nehézséget az okozza, hogy én a 
művet nem a valósággal fogom összevetni, hanem  
csupán a valóságnak bennem  kialakult képével.” 
-  Majd még pontosabban: „N em  a művet, csupán 
annak képét vetem össze, nem  a valósággal, csupán 
annak képével.” Ez Világos beszéd, és kritikánk mai 
állapotának tökéletes kritikája. Amit mégis hiányol
hatunk belőle, az a tudom ány szerepére való utalás 
a  műalkotásról alkotott kép meg a valóságról alko
to tt kép megbízhatóságának objektív -  interper
szonálisán kontrollálható — eldöntésében.

Miklós fejtegetései az „Irodalom  és társadalom- 
tudom ány” című tanulm ányom ra írt válaszcikkében 
is rendkívül érdekesek ebből a szempontból. H ozzá
szólása két jól elkülöníthető gondolatban csúcsoso
dik ki. Az első gondolat az irodalom megismerő 
szerepét hangsúlyozza. A második három nagyjelen
tőségű észlelésből tevődik össze. Az egyik ezek közül 
annak felismerése, hogy kritikusaink kultúránk köz
keletű jelenségeiről a legszubjektívebb értesülések, 
rendszertelen személyes tapasztalataik alapján téte
leznek. A második észrevétel az előbbi konkretizálása. 
A magyar irodalomtudomány évtizedes feladataira 
pillantva szállja meg a  kételkedés ördöge: „há tha  
hasznos volna összevetni ezeket a terveket valamiféle 
igazán tudományosan nyert megbízható vizsgálat 
eredményeivel. Mert hiszen eddig ilyenek nem  vol
tak: A tervek a józan ész, a  spontán belátás (bár a

legkiválóbb szakemberek esze és belátása) alapján 
készültek” . S az esedékes vizsgálatok tém áit valahol 
az irodalom tudom ány közönsége paramétereinek 
pontosabb m eghatározása körül helyezi el: ott, ahol 
idáig csak sejtésekre („nagyon szomorú sejtésekre” ) 
hagyatkozhattunk. A harmadik felismerés ebből a 
másodikból nő ki tovább a problem atika legizgal
masabb területe, egy amerikai típusú ismeretszocioló
gia kérdésfelvetése irányába. „A kritika egyik egyre 
égetőbbé váló s ráadásul még hagyományos iro
dalmár gőgből szégyenkezve takargatott gondját” 
lebbenti fel: „belefulladunk a betűtengerbe”, ,;a 
kritika ellehetetlenül” .

Miklós e három  közös nevezőn mozgó problémá
val -  melyek mindegyike az irodalom (és az iro
dalomkritika) tényének szisztematikus, tudományos 
birtokbavétele u tán  kiált -  és hátterükben az iro
dalom ismeretelméleti valóságfeltáró szerepe elvi 
fenntartásának igényével a kérdésünkhöz leginkább 
releváns anyagkomplexumot adja megfontolásra. 
E kétszárnyú problémafelvetés nemcsak a korszerű 
irodalomszociológia és tudásszociológia vívmányait 
szólítja együttesen sorompóba, de bizonyos front
keresztezéssel meg is osztja m indkettőt egy újonnan 
bevezetendő független változó, a szóban forgó tudo
mányág am erikai versus hagyományosan európai 
orientációja szerint.

6. „  Wissenssoziologie'' és ,,Communications Research"

Az amerikai és a hagyományos európai perspek
tívák különbözőségének kérdésével korunk egyik 
legjelentősebb szociológusa, Merlon foglalkozik, ami
kor szembeállítja az európai „Wissenssoziologie”-t az 
amerikai „Com m unications Research” -csel. Az 
európai ismeretszociológia az egyes írók (vagy a 
szellem emberei) intellektuális termékeivel foglal
kozik, mindenesetre a  kevesekével, az intellektuális 
elitével, és legfeljebb azt kutatja, hogy a társadalom 
hogyan alakítja ezek intellektuális perspektíváját. 
A tömegkommunikáció-kutatás viszont a legszélesebb 
és legkülönbözőbb néprétegek hiedelmeit, vélemény
rendszereit akarja (és tudja!) felderíteni.

Továbbá az európai stílusú Wissenssoziologie 
tulajdonképpen nem rendszeresen összegyűjtött 
adatok alapján, hanem  képzeletben, az egy-egy 
támpont közötti nagy hézagokat merészen kiegészítve 
rekonstruálja azt, hogy pl. hogyan gondolkodtak a 
tömegek egy-egy történelmi korszakban. Eközben 
persze társadalm i ténynek fogadja el a korabeli 
társadalom kevés megfigyelőjének impresszióit, holott 
tudnia kell, hogy rendszeres vizsgálatot ezek a meg
figyelők sem végeztek. Ez a közelítés meg akarja 
takarítani a  tények megbízható meghatározásának 
fáradságos m unkáját. Az amerikai stílusú tömeg
kommunikáció-kutatás viszont éppen azt teszi meg 
legkedvesebb problem atikájává, am it ez a közelítés 
nagyvonalúan kihagyott. Központi problémaként 
kezeli az ado tt tám pontok és a mögöttes valóság 
közötti kapcsolatot.
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Aki persze ilyen szigorúan veszi a  ténymegállapítás 
követelményét, az szükségképpen — mindenesetre 
per ma szükségképpen -  csak a jelennel és a rövid
távú folyamatokkal foglalkozhat. Nos, ennek a 
mertoni gondolatnak a kapcsán kell kitérnünk 
Miklós Pál egyik megjegyzésére, am elybe kapasz
kodva G ondos Ernő ad abszurdum  vitt empiriciz- 
must és matematicizmust varrt a  nyakunkba: mi 
lesz a történelem tudom ánnyal és az irodalom törté
nettel, ha  így megszigorítjuk a tudom ányosság krité
rium át? A válasz kézenfekvő: annyit ismerünk meg 
és olyan megbízhatósági szinten, am ennyit tudunk. 
Ma többet és jobban, mint tegnap, holnap pedig, 
mint m a. Csak annak kell józanu l tudatában 
lennünk, hogy módszerünk m egbízhatósági szintje 
hol ta rt. Löwenthall írja: „Term észetesen tisztában 
kell lennünk  azzal, hogy tudom ányunk (a Löwen- 
thall-féle történelm i irodalomszociológia) historikus 
tudom ány, és ennek következtében ugyanúgy a 
végső bizonyosság hiányában szenved, m int minden 
történelmi, azaz nem experimentális tudom ány.” 

H a újságokban, magazinokban és könyvekben 
észlelhetővé válik az általános nézetrendszerhez való 
eltolódás és ezt ideiglenesen egy hozzárendelt népes
ség (osztály, csoport, vidék) nézetváltozása tükrö
zésének vesszük, akkor még a legkevésbé radikálisan 
empiricista amerikai is követelni fogja, hogy néhány 
független eljárással vizsgálják még á t az illető népes
ség a ttitűd jé t. Két periódusban interjús kereszt
metszetet kell csinálni a népességben, am i megmu
tatja, hogy az illető mass-mediumban észlelt változás 
valóban az alapsokaság aktuális értékeltolódásának 
tükrözése-e. M erton e megjegyzésben m intha csak 
Miklós nosztalgikus sorainak kom m entárját olvas- 
nók. , ,M egvallom , nyolc-tíz évvel ezelőtt, ugyancsak 
rendszertelen személyes tapasztalatok alapján, élénk 
olvasási kedv létezését tételeztem fel, m a az ellen
kezőjét ugyancsak feltételezni vagyok kénytelen. 
Semmiféle megbízható információm nincs. S még 
jó, hacsak feltételezek ilyesmit. M eg is állapíthat
nám! Senkinek sem tűnne f e l . . .”

Miklós válaszcikkének jelentőségét abban  látom, 
hogy az irodalom , az irodalom tudom ány és az 
irodalm i élet egésze esetében m erte problémává 
tenni a  kis n és a nagy N  viszonyát. T udjuk, hogy n 
a m in tát je len ti, amely tükrözi, képviseli JV-1, az 
alapsokaságot. De nem szükségképpen megbízha
tóan. A kis n és a nagy N  nemcsak em bereket jelölhet, 
hanem nézeteket, erkölcsi felfogásokat, eszményeket, 
sőt a legtágabb értelemben ve tt társadalm i (és 
fizikai) jelenségeket is, Miklós megjegyzésében n 
volt az irodalom  hazai összközönségéről és ennek 
m indenfajta ismérveiről a rendszertelen személyes 
tapasztalatok útján számára ado tt ismeretek minta
sokasága, és N  e közönség valódi jellem zőinek soka
sága. Az ilyen problémák kapcsán egyesek kényel
mesen megelégszenek az egyes-különös-általános 
,,bonyolult dialektikájának” hangoztatásával, mintha 
a közelről megvizsgált egyedi jelenségek és a mögöt
tük levő képviselt, tükrözött jelenségcsoport között 
nem lehetne precízebb, a képviselet pontosságának

és megbízhatóságának foka tekintetében ismert kap
csolatot is teremteni. H ogyha egy jelenségről (nézet
ről, eseményről stb.) azt állítom , hogy tipikus, vagy 
úgy kezelem, hogy hallgatólagosan tipikusnak ve
szem, akkor könnyen lehetséges, hogy nem tévedek. 
De há tra  van még az, hogy bebizonyítsam: az illető 
jelenség valóban az alapul vtftt jelenségrendszerből 
való m inta, valóban azt, és nem  valami részben 
hasonló, részben különböző sokaságot és alapvető 
param étereiben tulajdonképpen más struktúrát 
tükröz. Ellenőriznem vagy ellenőriztetnem kell, hogy 
az illető dolog valóban tipikus-e, és milyen mértékig 
tipikus a kérdéses alapsokaságban. Az egyes-tipikus- 
általános filozófiailag kétségkívül helyes irányú 
dialektikájának operacionalizálásához, korszerűsítésé
hez és hatékonnyá tételéhez elengedhetetlenül szük
séges, hogy az n-.Y  kapcsolat problematikájának a 
legkülönfélébb tudom ányokban könyvtárakra dagadt 
szakirodalmát és különösen a társadalom- és em ber
tudom ányok terén elért kutatási eredményeit tanul- 
mányozzuK.

Az európaiak általában lebecsülik ennek a m ód
szertani „akadékoskodásnak” a jelentőségét -  jegyzi 
meg M erton - ,  azt állítják, hogy ez csak valamiféle 
állványzat, amely a gondolkodás valódi struktúrájá
tól veszi el az erőt. A megbízhatóság problémájának 
szisztematikus elhanyagolását azoktól a történészek
től örökölhették, akik szám ára az azonos anyag 
különböző értelmezése nem  megoldandó probléma, 
hanem  fátum , amelybe bele kell nyugodni, egy kicsit 
az egyénítő művész büszkeségével. Köztudott, hogy 
a természettudományokban sohasem álltak meg ezen 
a szinten: a különbséget m indig a vizsgálati inadek- 
vátság jelének tartották, ami kiküszöbölhető. A tudo
m ány felhalmozó természetéről éppen azért beszél
hetünk, mivel a tudom ányban az egyes interpretá
ciók közötti eltérések kiküszöbölésére sikerrel törek
szünk.

Köztudomású, hogy minél komplexebb egy kate
gória, annál alacsonyabb a megbízhatósága. A techni
kai precizitásért fizetett á r -  különösképpen a tudo
m ányág e korai szakaszában — az, hogy csak nagyon 
egyszerű, szinte csupán egydimenziós kategóriákkal 
dolgozhatunk. A kérdés most m ár csak az, hogy az 
európai szellemiség m iért választotta a komplexebb 
kategóriákat a velük járó  alacsonyabb, sokszor el
képesztően alacsony megbízhatósági szinttel, és az 
amerikai m iért inkább az egyszerűbb kategóriákat 
a fáradságosan felfejlesztett magasabb megbízha
tósági szinttel?

Nos, M erton válasza a  következő: Európában 
magányos tudósok dolgoztak egy-két segítővel, akik 
ha elvontan el is ismerték a megbízhatóság szüksé
gességét, hiányzott a reális lehetőségük arra, hogy a 
megbízhatósággal mint technikai problémával sziszte
matikusan foglalkozzanak. Az európai tudományos 
élet úgy intézményesült, hogy ez nem kedvezett a 
megfigyelés és az elemzés megbízhatóságának. Ameri
kában kutatócsoportok, sőt ezek koordináló szerve
zetei működtek. A megbízhatósággal komolyan 
számoló kutatáshoz az adatok olyan nagyságrendjére
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volt szükség, am i messze felülm últa az egyes kutatók 
kapacitását. Ugyancsak a  megbízható eredményeket 
termelő kutatáshoz szükséges rutinm unka magas bére 
is a szervezetekben való m unka felé kényszerítette a 
kutatókat.

7. Az irodalmi tény marxista igényű közelítésének
operacionalizálása

A mai magyar irodalom tükrözi a mai magyar 
társadalmi valóságot. De h á t mit is mond a mai 
magyar irodalom. Ezt valamennyire is igényes megbíz
hatósági szinten rendkívül nehéz meghatározni. Miklós 
panaszkodását ugyanis, , ,elönt a betűtenger” , a 
következőképpen is megfogalmazhatnánk: adva van 
a különféle műfajokban term elt sok tucat, sőt sok 
száz mű, melyek mindegyike valamiképpen a való
ságot tükrözi. Ámde m it kezdek e halom tükör
törmelékkel, ha nem tudom  egy képbe -  egy struk
túrába -  összeépíteni a  részinformációkat. Olyan 
ez, mintha egy teherautót telelapátolnék tenyérnyi 
tükördarabokkal, és az autóval megállnék az Ország
ház épülete előtt. Vajon a sok résztükrözetből össze
állna-e az épület képe, és kép lenne-e az így is a maga 
szétesettségében, nem kellene-e valamilyen eszköz
zel, pl. lefényképezve vagy filmre véve, tökéletesebben 
birtokba venni ezt a  tükrözethalm azt? Természetesen 
a probléma operacionalizálásánál e naivnak tűnő 
metafora visszahúzódik, és helyébe ilyen kérdések 
lépnek: számba vettük-e, hogy pl. legfrissebb el
beszélő irodalm unkban milyen cselekmények milyen 
környezetben játszódtak le, ezeket kik hajtották végre, 
milyen eszközökkel és milyen szándékok vezérletével? 
Nyilvánvaló, hogy sok más operacionalizálási eljárás 
is lehetséges. Az itt idézett Burke-féle kategóriák 
példája arra mindenesetre jó , hogy a feladat nagy
ságát érzékeljük. H a például csupán azt az egyszerű 
kérdést ragadjuk ki, hogy m ai irodalmi termésünk 
történeteinek és fikcióinak kik a szereplői, e szerep
lőknek milyen a megoszlása társadalmi státusz, m ű
veltségi szint, demográfiai, ökológiai rétegzettség 
szerint, és azután milyen jegyek milyen egyéb jegyek
kel járnak együtt a  szereplők besorolásánál és minő
sítésénél, akkor egyrészről ugyan az eredeti kérdés, 
„m it is mond a mai magyar irodalom ?” megválaszo
lásának még a  kezdeténél sem igen tartunk (hogy 
,,igazat” mond-e, erről nem  is beszélve), másrészről 
azonban az operacionalizálásnak máris nálunk egé
szen szokatlan nagyságrendű műveleteit hajtottuk 
végre. A polgári irodalomszociológia pl. ezen a 
ponton már vizsgálatokra támaszkodva könyvelheti 
el, hogy az alsóbb néprétegek, amelyek a saját 
tapasztalataikat némán és szinte tudatosítás nélkül 
őrzik, viszonylag sokkal ritkábban szerepelnek az 
irodalomban, m int az átlagos írói státusszal nagy
jából egy szinten mozgó közép- és felsőbb rétegek.

Bizonyos modern szaktudományi ágak komoly 
erőfeszítéseket tettek, és szellemes eljárásokat dolgoz
tak ki a szellemi termékek, népmesék, irodalmi mü
vek, pszichiátriai jegyzőkönyvek, történelmi vagy

életrajzi dokumentumok stb. objektív elemzésére. 
Ezeknek az eljárásoknak jó  összefoglalója Pool 
következő táblázata, amelyben a 4- je lek  jelentik a 
kötetében behatóbb tanulmányozást nyert szempont
kapcsolatokat.
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A szocialista realizmus tükrözéselméletének kérdés- 
felvetésében — eltérőleg a polgári irodalomszociológia 
rutinkérdéseitől, ahol a szövegek attribútum ainak 
előzményei és újabban egyre inkább a  hatásai is az 
érdeklődés középpontjában állnak — a szövegek 
közvetlen jelentésének azonosítása (a táb láza t első sorá
ban jelölt művelet) ju t igen fontos szerephez.

Ami a  kvalitatív elemzéseket illeti, it t a  fő szempont 
nem bizonyos elemek megszámolhatósága, hanem 
egyszerűen a  jelenléte vagy a h iánya. Ezt a szem
pontot alkalm azva pl. az elmúlt húsz év magyar 
irodalm ának korszakolására vagy a m a irodalm ának 
különféle szempontok szerinti rétegzésére, az irodal
munkról alkotott kép világosabb és biztosvonalúbb 
lenne. Ennek a szempontnak a kapcsán említhetjük 
meg a  m ár többször idézett Löwenthall módszerét is, 
aki azt a kérdést teszi fel, hogy az egyes korok iro
dalm ában mely jellemek és m agatartásform ák számí
tanak magától értetődőknek, úgy hogy ezt a  magától- 
értetődőséget a szorgalmas kutatás az illető korszak 
képviselőinél széltében-hosszában fellelje, egyéb ko
rokban azonban a hiányát tudja k im utatn i. (Pl. mi 
volt a m agától értetődő Corneille és m i Ibsen szá
mára?)

Ami az attitűdök intenzitásának kvan tita tív  méré
sét illeti, az eddigi tapasztalatok szerin t errő l vagy 
a vizsgált elem előfordulásának egyszerű gyakori
sága ad m egbízható képet, vagy bizonyos fejlettebb 
technikák szerint lehetséges a különböző intenzitás
fokkal jellem zett elemekben rejlő a ttitűd in tenz itá 
sokat összegezni.

A gyakoriságok megszámolása vo lt az  induló con
tent analysis fő művelete. Vizsgálandó egységekként 
szerepeltek kulcsszavak, témák, irodalm i formák, 
karaktertípusok stb. Az összehasonlítás kiterjedt a 
különböző korokban, a különböző szerzők, a külön
böző ideológiai feltételek, a különböző érzelmi álla
potok és a különböző szándékok szerin t létrehozott
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szövegek között, de minden összehasonlítás azt kiitat- A m agyarországi szociológiai kutatás néhány témája 
ta, hogy az x  típusú szimbólumok szignifikánsan tekintetében, ahol az empirikus adatfelvételek és 
gyakoribbak-e az egyes szövegekben, m int a mások- feldolgozások már öt-hat éve folynak, a kutatók elju- 
ban. to ttak  eddig a szintig. A munka humanizációjának

A kapcsolatok elemzése túlmegy ezen a  kutatási p roblem atikáját empirikus és elméleti szinten egy-
szinten. A zt vizsgálja, hogy bizonyos ado tt szimbo- a rán t tárgyaló , nemsokára megjelenő m űre gondol-
likus form ák a  véletlenszerűen várhatónál szigni- hatunk. M ás kutatásokban — közöttük egy az iro-
fikánsan gyakrabban  vagy éppen szignifikánsan dalom  funkcióit adott népességcsoportban felderítő
ritkábban jelennek-e meg együtt más szimbolikus vizsgálatban -  a statisztikai elemzés szintjéig jutottak
egységekkel. el a kutatók. Az irodalom valóságtükröző szerepének

Az ilyen és hasonló kutatásstatisztikai eljárásokkal a m arxista irodalomkoncepcióban oly mélyen gyöke-
nyert eredmények azután már m egbízhatóbban szembe- rező problém ája operatorikus feldolgozásának azon-
síthetők o lyan elméleti problémákkal, m int amilyen ban m ég csak az igénye ébredt fel egyesekben, s itt
pl. a hum anizáció  vagy az elidegenedés kérdése. azokra gondolok, akik e vitában részt vesznek.

Bernâth Árpád
Egy Weöres-vers elemzése és az egzakt irodalomtudomány

Az irodalom tudom ány tárgyának elhatárolatlan- 
sága és m etodikájának eklekticizmusa következtében 
újból és ú jbó l felmerül egy olyan terminológia
rendszer kidolgozásának szükségessége, amely lehe
tővé tenné az irodalm i műveknek m int nyelvi műal
kotásoknak egzakt leírását abból a  célból, hogy a 
művek lehetséges interpretációinak szám át csökkent
sék, vagy a lap u l szolgáljanak ezek összehasonlításá
hoz. Sokak szerin t kétséges, hogy a feltételeknek ele
get tevő terminológiarendszer alkalmas az irodalmi 
mű lényegesnek tartott jegyei leírására. A német 
interpretációs iskola legjelentősebb képviselője, Emil 
Staiger a  „ K u n s t der In terpretation” [Az inter
pretáció m űvészete (Zürich, 1955.)] cím ű tanul
mányában példáu l így ír: „H a  hinni akarunk 
olyasvalaminek a  létezésében, m int az irodalomtu
domány, késznek kell lennünk olyan alapra helyezni, 
amely a költői lényegének megfelel, tehát szeretetünk 
és tiszteletünk, közvetlen érzésünk alapjára. . . .  Én 
»ritm us«-nak nevezném ezt az érzést, mégpedig 
abban a különleges értelemben, amelyben Gustav 
Becking »A  zenei ritmus m int a megismerés 
forrása« c. könyvében használja ezt a  fogalmat. 
Becking felszólítja az olvasót, hogy zenehallgatás 
közben vegyen kezébe egy pálcikát, és azzal üsse a 
taktust, de n e  görcsösen, hanem  ahogy éppen jön. 
Kitűnik, hogy minden muzikális hallgató más rit
must ü t M ozartnál, mint Bachnál vagy Schumann- 
nál. M inden zeneszerzőnek megvan a maga egyéni 
» ritm usábrája«  (»Schlagfigur«). Ez ä  ritmusábra 
^ amelyet fel is rajzolhatunk -  a láthatóvá vált ritmus, 
amely egy fúgában  vagy egy szonátában uralkodik. 
. . .  Az in terp re tác ió  feladata, hogy ezt az érzékelést 
közölhető felismeréssé tisztítsa és a  részletekben meg
mutassa.” T e h á t mindennek alapja és kritériuma 
a „ritm us” , a  műelemzésnek éppúgy, m int a művek 
összehasonlításának; a „ritm us” , a  megérzés egy 
„m eghatározo tt” válfaja, egy fogalom, amelyet 
csupán egy hasonlat világít meg, s maga a fogalom 
által je lö ltnek  a pontos volta is az „ahogy éppen 
jön” m értékétől függ!

A szubjektivizmusnak efféle paradox  objektivi- 
zálása helyett mindazok, akik valóban egzakt mód
szerek kidolgozására törekszenek, a  nagy precizitással 
definiálható formanyelvekhez kívánnak folyamodni, 
s m in t ilyenhez elsősorban a kvantitatív  fogalmak
ból logikailag felépíthető nyelvhez.

Az ide vonatkozó kísérletekkel szeretnénk foglal
kozni. Figyelmünket csak a  m agyar szerzőktől meg
je len t m unkákra irányítva, nem  kerülhetjük el 
Bata Imre „V ers és logika” cím ű, a  Kritika 1964/10 
szám ában megjelent cikkét, am elyben a szerző 
Weöres Sándor „Tűzkút” c. kötetéből a  Graduale- 
ciklus bevezető versének struk túráját m atematikai
lag leíró  formulákban adja a célból, hogy bebizo
nyítsa: a  versben matematikai egzaktságú logika 
ju t  érvényre.

E ljárása a  következő: a verset strukturális elemeire 
bontja, s ezeket az elemeket a té r (T ), idő (I), 
végtelen (V ), valóság (C), a  valóságban jelentkező 
tárgyak összessége (S) képezik. A költeményt három 
szerkezeti egységre bontja, s a szerkezeti egységeken 
belüli sorrendben felírja a struktúra elemeit, ahol a 
m indenkori utolsó elem egyenlő lesz a megelőző 
elemek összegével. Az így nyert egyenletekkel most 
m ár m űveletek végezhetők.

Az első szerkezeti egységet leíró form ulát például a 
következőképpen kapjuk:

A blak négyszögében 1. közeli
TÉR

csillag alvad  2. távoli
fekete égen 3.

egy percet megformál a tompa
fény 4. ID Ő

sötétben áradnak a fák 5. közeli
lom bban messzi tenger énekel 6. 
a szél függönybe döfi homlokát 7. távoli TÉR

zárt perceden kívül 8. ID Ő  TE
csillagod elragad 9.

a kerten tajtékozva átfolyik a végtelen
10. V ÉG TELEN
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T ehát az első szerkezeti egység a struktúrát alkotó 
elemek ilyen összefüggését m utatja: T  +  I +  T  +  I  =  V, 
ahonnét 2 (T + I)  =  V. Hasonlóképpen kapjuk meg 
a másik két szerkezeti egység struktúráját leíró for
m ulát is: T  +  S =  C, s a harm adikét: S + T + I  =  V, 
amiből végül is az egyenletekkel végezhető műveletek 
segítségével Bata arra az eredményre ju t, hogy 
T + I  + S  = 2 (T-l-I), vagyis az első részben metafórá- 
ba foglalt végtelen ugyanaz, mint a befejezésben 
nyert határtalanságképzet!

Az így nyert eredmény jelentősnek tűnik, de bár
mennyire jelentősnek és igaznak bizonyulna is, a 
végső megállapítást semmiképpen sem tekinthetjük 
a matematikailag leírt struktúrából következőnek. 
A felírt egyenletek ugyanis nem  fejezhetik ki a  leírt 
vers egzakt szerkezetét. Először is azért nem , m ert a 
struktúraelemekként felvett kategóriák használati 
szabályai nincsenek megadva, a feltehetők hom ályo
sak, vagy inkonzekvensen alkalmazták őket. Amíg a 
teret, mint a struktúra elemét például az „ab lak ” 
és „csillag” szavak denotátum ai közvetlenül impli
kálják, addig az „alvad” ige Bata szerint nem  utal 
időre, mint struktúraalkotó elemre, utóbbivá ez 
csak akkor válik, ha mértékét megadva megnevezik: 
„percet” , „perced” , „év” -  eltekintve attól is, hogy 
az „év” esetében az adott szó térképzetet is van 
hivatva felkelteni, távolságot, m int fényév. M indezen 
túl az eredményül kapott következtetés eleve adott 
azáltal, hogy még a bizonyító eljárás előtt, épp a 
bizonyítás céljából a „végtelen” szó és a „pillantás 
parttalan  űrében” kifejezés egyaránt ,,V ”-vel van 
szimbolizálva.

De ha el is fogadhatnánk a vers struktúráját alkotó 
elemek felvételét, mi igazolja az egyenletek felírásá
nak jogosságát, milyen alapelvek teszik lehetővé a 
műveletek elvégzését? H a a szerző a m atem atikai 
egzaktságú logikán esetleg m atem atikai logikát értett, 
s szimbólumait mint a térről, időről stb. alkotott 
kijelentések szimbólumait tekinti, ez esetben valóban 
elvégezhetők lennének e kijelentésekkel bizonyos, a 
m atematikai logika szabályai által megengedett 
műveletek, amelyek azonban semmi körülmények 
között sem azonosíthatók az algebra alapm űveletei
vel. Az ismertetett formulák tehát sem a vers logikai, 
sem bármilyen más értelemben vett struktúráját nem 
írják le, figyelembe véve, hogy például a  2 ( T + I )  
formula még az önkényesen felvett „struktúraele
mek” egymásutánját sem adja meg, am ennyiben 
ez a képlet a legkülönbözőbb elemeloszlás „ töm ö
rebb matematikai alakja” lehet. így alakja lehet a 
T + I + T + I  sornak, mint az adott esetben, de a 
T + I + I  +  T vagy az I + I + T  +  T  stb. sornak is, 
jóllehet a „sorrend”, az egymásra következés egyet
len mű struktúrájának leírásánál sem lehet kö
zömbös, hiszen minden struktúraelem jelentősége 
függ attól a helytől is, amelyet az illető elem a 
műalkotás elemeinek sorában elfoglal, m int ez a 
későbbiekben is látható lesz. Az elmondottakból 
nyilvánvaló, hogy a fenti típusú egzaktság álegzakt
ság, a  közölt eredmény igazságértéke valójában füg
getlen az alkalmazott módszer helyességétől, a hasz

nált formulanyelv kifejezései m eghatározatlanok, és 
így nem is használhatók konzekvensen.

Mindez nem jelen ti mármost azt, hogy az úgy
nevezett m atem atikai módszerek az irodalom tudo
mány számára nem  alkalmasak, hiszen ezek nemcsak 
abból állhatnak, hogy aritmetikai műveleteket vég
zünk bizonyos szám ú, egy adott m űre vonatkozta
tott szimbólumokkal. Antal László a  Kritika 
1965. évi első szám ában egy olyan formális teória 
vagyis modell kidolgozásának lehetőségét mérlegeli, 
amelynek azt kellene kifejezni, hogy egy mondat 
értéke egyrészt a ttó l a helytől függ, am it az illető 
mondat az ado tt műalkotás m ondatainak sorában 
elfoglal, másrészt a ttó l a tartalomtól, am ire, mint a 
mű összes m ondatai közül egy, az illető m ondat utal 
-  tekintetbe véve, hogy a mű tarta lm a nem  más, 
mint az általa tartalm azott összes m ondat tartalm á
nak összege.

Antal László „elem i elképzelését”  elfogadva arra 
az eredményre kell jutnunk, hogy egy irodalmi 
mű, az ő felfogásában nyilvánvalóan a  regény, vagy 
tágabb értelem ben véve az epikai m űnem  kategóriá
jába  tartozó alkotások struktúrája úgy modellálható, 
hogy -  (most m ár általunk) a retorika terminus 
technicusaival élve — az elbeszélést és az elbeszélés 
által elmondott történetet bizonyos tényezők függ
vényeként egymásra vonatkoztatjuk. Ennek az egy
másra vonatkoztatásnak a módját, s így egy regény, 
illetve bármely olyan műalkotás modellálásáriak 
problémáját, am ely megfelel annak a definíciónak, 
mely szerint „ a  regény egy lezárt folyam at elbeszé
lés által való kifejezése” , Halász Előd m ár Antal 
László problémafelvető tanulmányát megelőzően az 
1962-ben az Acta Litterariában német nyelven meg
jelent „Regénymodellek és az összehasonlító iroda
lomtudomány” cím ű tanulm ányában kifejtette.

Az egyik alapkategória tehát a történet, amely az 
elbeszélésben megjelenik, s az elbeszélő szempont
jából -  legalábbis formálisan -  valóságos folyamat. 
Ez a valóságos folyam at a nyelv síkjára transzfor
málódik az elbeszélés folyamán, s ezzel a  kvalitatív 
változással szükségszerűen egy kvantitatív csökkenés 
is együtt já r, innét az elbeszélés, m int tevékenység 
eredménye, m indig kevesebbet tartalm az a törté
netnél. A történetnek ezt az elbeszélésben megjelent 
mennyiségét, m in t a történet és az elbeszélés mellétti 
harmadik, interm ediális kategóriát Halász Előd 
mesének (Fabel) nevezi. A kérdés most m ár az, hogyan 
lehet a kapott három  kategóriát, amelyből minden 
elbeszélő mű felépíthető, mennyiségi fogalmakkal 
kifejezni, s a különböző mennyiségeket egymásra 
vonatkoztatni.

Az elbeszélés idejének mennyisége pl. m agától adó
dik, amenynyiben egységet választunk terjedelme ki
fejezésére. De nemcsak az elbeszélésnek van időtarta
ma, hanem a történetnek is, mivel mint ilyen csak idő
ben mehet végbe. Bizonyos eltérésekkel vonatkozik ez 
a mesére is, így a  három  alapvető kategóriának az 
időtartam az a közös létformája, amely által minde
gyikük m eghatározható és mérhető. Amíg azonban 
az elbeszélés és a történet ideje valóságos, a  meséé
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virtuális és az előbbi kettő függvénye, amennyiben 
benne aktualizálódik az elbeszélés folyam án a törté
net ideje. De nemcsak valóságos és virtuális időt kell 
megkülönböztetnünk, minőségi különbség van a két 
reális idő között is, amennyiben a tö rténet ideje csak a 
múlt lehet, az elbeszélésé pedig a  mindenkori jelen. 
Ebből adód ik  egy újabb különbség: a  történet ideje 
m indig kontinuitív, az elbeszélésé viszont diszkonti- 
nuitív lehe t több okból kifolyólag is; m int például 
minden levél-regényé, vagy m indazoké az elbeszélé
seké, aho l az író reflexióival, elmélkedéseivel stb. az 
elbeszélés folyamatát megszakítja. Ehhez a problé
m akörhöz tartozik az elbeszélés időrendjének kér
dése. M in t belátható, az elbeszélés, illetve a történet 
idői, m in t valóságosnak tekintett idők, az időbeli 
egym ásutániság törvényének a lá  vannak  vetve, ezzel 
szem ben a  mese ideje m int virtuális idő minden 
objektív kötöttségtől mentes, az időrend feloldható, 
az elbeszélő a mese síkján tetszése szerint járhat el. 
A mese kronologikus volta azonban nemcsak azáltal 
szűnik m eg, ha az elbeszélő későbbi eseményeket 
korábban beszél el, gyakorlatilag a  történetben egy
idejű folyamatok megjelenítése is szükségszerűen 
m egbontja az időrendet, s ezen tú l ahhoz vezethet, 
hogy az elbeszélés időtartam a hosszabb lesz mint a 
történeté, b á r  -  a korábbi tételt figyelembe véve -  az 
előbbi akkor is, mint mindig, kevesebbet tartalmaz 
az u tóbbinál.

M indezt figyelembe véve, m arad  a  probléma, mi
lyen m ódon lehet a három kategória alkotta rendszer 
viselkedését az idő függvényeként egzaktul leírni, 
ábrázolni?

E rre  alkalm as eszköz a derékszögű koordináta- 
rendszer, ahol az elbeszélés idejét vagy tartam át 
norm álívm éretre átszámított -  vagy bármely más 
m egadott — egységben az egyik tengelyre mérjük, a 
történet idejét és tartam át pedig célszerűen válasz
tott, m eghatározott egységekben -  óra, nap, hét, 
hó stb. — a  másikra; figyelembe véve az előző min
denkori jelen-jellegét, az u tóbbinak pedig elmúlt
voltát, az  elbeszélés egységeit a  pozitív x-tengelyre, 
a tö rtén e t egységeit pedig a negatív  _>-tengelyre 
vesszük fel. Az e két tengely álta l bezárt térben 
rajzolódik ki a mese görbéje, am ely — összefoglalva -  
„az t m u ta tja  meg, mennyit ta rta lm az az elbeszélés 
a tö rténetbő l, megadja az esetleges megszakítások 
szám át és helyét, és megmutatja az elbeszélt történet
szakaszok egymásutánját a tö rténet objektív idő
rendjéhez viszonyítva. Ezenkívül a  mesegörbe 
m indenkori hajlásszöge m egadja a  regény tempó
viszonyait. Eszerint a leolvasható adatok  elsősorban 
a regény lineáris struktúrájához tartoznak, ezen túl
menően azonban lehetővé teszik olyan összefüggések 
mérését, amelyeknek nemcsak strukturális szempont
ból van  jelentőségük” .

ím e — így is nevezhetjük — a „Schlagfigur”, a 
„ ritm u sáb ra” , az Emil Staigerék szerinti inter
pretáció nélkülözhetetlen alapja, a  tudományosság 
kritérium a, de erről a vonalról eldönthető, hogy 
helyes-e vagy sem, s így m ár nem  vagyunk ráutalva 
a „közvetlen érzés” tévedhetetlenségében való hitre,

am elyet az interpretációs iskola Schellinget idézve 
h irdet: „Az ész tévedhet, de a lélek soha.” 
H a mindazok, akik zenem űvek hallgatása közben 
valóban nem szorítják görcsösen ütemre mozgatott 
pálcikájukat, egyes művekre, szerzőkre, stílusirány
zatokra és zenei form ákra Becking szerint jel
lemző ,,ritm usábrát” kapnak — amely le is rajzol
ható  - ,  joggal tételezhető fel, hogy a Halász-féle 
„m esegörbe” (amennyiben az egzaktul megrajzol
ható) m ár valóban képes hasonló eredményekre, 
vagyis „kim utathatók olyan modelltípusok, amelyek 
egyes írókra, egyes áram latokra és egyes korszakokra 
jellem zők” és „ a  modell alkalm as arra, hogy minde
nekelőtt bizonyos formai kategóriákat és néhány 
elemi tartalm i összefüggést mennyiségi összefüggések
re vezessen vissza, ezáltal olyan tényeket állapítson 
meg, amelyek másképp egyáltalán nem, vagy leg
alábbis egzaktul nem határozhatók meg” .

M in t mondottuk, am ennyiben a „mesegörbe” 
egzaktul megrajzolható. Egzaktnak tekintünk pedig 
egy m odellt akkor, vagyis funkcióját akkor töltheti 
be, ha  minden egyes m űnek eldönthetően egy s 
csakis egy leírt modell felel meg, vagyis a modell 
független a mű bármely lehetséges interpretációjá
tól, érvényessége csak elkészítési szabályainak betar
tásától függ.

Az elbeszélésnek mint tevékenységnek és az elbe
szélésnek mint tevékenység eredményének nem kellő 
megkülönböztetése következtében, tehát a poetikai- 
retorikai és a hermeneutikai szemléletmód különbségé
ből adódó következmények figyelmen kívül hagyá
sából azonban olyan nehézségek lépnek fel, ame
lyek a modell megkívánt egzaktságát kétségessé 
tehetik. Ugyanis am ennyiben a történeten azt a 
valóságos folyamatot értjük, amely redukciójának 
eredményeképpen létrejön az elbeszélés, akkor a 
történet nem  „az elbeszélés szempontjából játszódik 
le a valóságban”, hanem az elbeszélő szempontjából, 
viszont maga az elbeszélő, az elbeszélő „teljes való
sága” nem  tartozik közvetlenül az irodalmi műhöz, 
így a  történet ideje sem írható  le, legfeljebb csak 
feltételezések alapján. Azt jelenti-e ez most már, 
hogy így modellünk végeredményben semmivel sem 
jobb  Staiger és annyi más elméleti és gyakorló 
in terpre táto r lényegében m indig az intuícióra épülő, 
különböző metaforákkal kifejezett „modell” -jénél ? 
K orántsem . Egzakt és inegzakt nem úgy áll egymás
sal szemben, mint igaz és hamis. Ahogy Ludwig 
Wittgenstein a  „Philosophische Untersuchungen” 
(Filozófiai vizsgálódások) c. m unkájában mondja: 
„» In eg zak t« - ez tulajdonképpen rosszallás, »egzakt« 
— ez dicséret. És ez csak anny it jelent: az inegzakt 
sohasem éri el olyan tökéletességgel célját, mint 
az egzaktabb. Tehát m inden azon múlik, mit 
nevezünk »cél«-nak. A pontosság mindenkori ideál
já t  nem  lehet előre m eghatározni, nem tudjuk, hogy 
m it kell azon elképzelnünk — kivéve, ha te magad 
m egállapítod, mit fogsz így nevezni: Cél. Értsük 
meg azonban, mit jelent az inegzakt! Ugyanis nem 
azt je len ti, hogy »használhatatlan«.”

A Halász által leírt modell nem  „használhatatlan”,
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sőt mivel úgy tűnik, hogy az egyetlen járható  utat 
m utatja, használhatóbbá kell tenni azáltal, hogy a 
két tárgyalt kategória közül a történetet másképpen 
határozzuk meg. Mivel a modellnek az elbeszéltet, 
a leírást kell leírnia, modellünk akkor válik egzak
tabbá, ha figyelembe vesszük, hogy minden , törté
net’ ,reális’ ideje csak olyan tényezők által van 
meghatározva, amelyeket az elbeszélés tartalm az, a 
,történet’ ideje tehát nem folyamatos, m int a való
ságos idő, az el nem beszélt idő nem múlik el, nem
csak ,,ismeretlen”, hanem  egyszerűen nincs! (Vö.: 
Roman Ingarden: Das literarische Kunstwerk [ Az 
irodalmi műalkotás], Halle [Syale]. 1931. pp. 239- 
240.) Az író nemcsak a mese síkján já rh a t el az idő 
szempontjából tetszése szerint, hanem a ,történet’-én 
is — ezt egyetlen példa bizonyítja. Kafka „Prozess” 
című művének története Josef К . születésnapjának 
reggelétől a következő, 31. születésnapjának elő
estéjéig tart, tehát egy évig. De azt m ár nem mond
hatjuk, hogy 52 hétig! Azaz a  negatív ^-tengelyen, 
ahol a történet idejét mérjük, nem adhatnánk meg 
52 egyenlő távolságra felvett „h é t” egységben a 
, ,Prozess” történetének időtartam át, ugyanis a re
gényben 5 napon belül (az első fejezettől a negye
dikig) három vasárnap múlik el, kikövetkeztethetően 
pedig négy. T ehát a  vasárnapok számából nem kö
vetkeztethetünk arra, hogy az első négy fejezet három 
vagy négy hetet felölelő időt mesél el az egész tör
ténet egy évéből, csupán annyit, hogy három  vasár
napot, s nem tudjuk megmondani, hogy a vasárna
pok között mennyi idő telt el. Az elbeszélt történet 
idejének tulajdonságai nem egyeznek meg a valósá
gos időével, ez az idő nem  folyamatos, a történet az 
időmegadások és az időmegszakadások következtében 
fázisokra bomlik szét, s ezeknek a fázisoknak az ösz- 
szessége adja az elbeszélés tulajdonképpeni ,történe
tét’, azaz az ̂ -tengelyen csak a fázisokat kell felven
nünk. Ez az eljárás két lényeges változást hoz létre 
az eredeti regénymodellen. A mű struktúráját nem 
a „mesegörbe” írja le, hanem  „mesevonal” , amely 
több fázis (idősík) esetén eleve nem folyamatos, az 
„egyszerű” diszkontinuitás függőleges irányban csak 
annyit jelent, hogy az elbeszélés folyamán fázisváltás 
történt. A kronológiai sorrend feloldása a  ,,mese
vonal” olyan megtörésében fog megmutatkozni, 
amelynél a folytatás nem a pozitív irányban a leg
közelebbi idősíkban következik. A „mesevonal” ter
mészetesen vízszintes irányban is megszakadhat, a 
különböző ,betétek' révén — betéten kell m indazt 
értenünk, ami az elbeszélés idősíkjához (pozitív ж-ten- 
gely), azaz az elbeszélésnek (mint folyamatnak) a 
mindenkori jelenéhez tartozik, mindazt, ami jelen 
időben íródott. Ezeknek a betéteknek két típusát kü
lönböztethetjük meg, az , idézeteket' és a  ,kommen
tárokat'. Idézetnek nevezzük mindazoknak a jelen 
idejű mondatoknak az összességét, amelyek a törté
netre közvetlenül vonatkoznak, például a szereplők 
megnyilatkozásainak szó szerinti megismétlését, leírá
sokat stb. Kommentároknak nevezzük pedig azokat, 
amelyek a  történetre csak közvetve vonatkoznak, 
vagyis nem idézetek. (Itt csak jelezzük, hogy nyil

vánvalóan nemcsak kétféle jelen, hanem  kétféle múlt 
is van a fenti értelemben, vagyis az elbeszélés múlt 
idejű m ondatainak összessége, azaz az egyes idősíkok
ban lejátszódó történetrészeket, fázisokat leíró mon
datok szintén felbonthatók két csoportra: itt is lesz
nek olyan m ondatok, amelyek közvetlenül vonatkoz
nak a történetre, és olyanok, amelyek csak közvetve. 
Ez utóbbi csoportba tartoznak eleve a  kérdőjeles és 
felkiáltójeles m ondatok -  könnyen belátható , hogy 
pl. kérdve nem  lehet elbeszélni, illetve csak elbeszélni 
stb.)

Visszatérve a módosult modell le írására: az új 
történetm eghatározás következtében az elbeszélés 
tempóját nem  a „mesegörbe” hajlásszöge adja meg, 
hanem a (betétektől eltekintve) a „m esevonal” folya
matos hossza: m inél rövidebbek a „m esevonal” sza
kaszai, annál gyorsabb az elbeszélés tem pója. Ameny- 
nyiben az egyes fázisok alapjául szolgáló esemény 
időtartam a (tehát az idősíkok időtártam a) ismeretes, 
kiszámíthatjuk az elbeszélés intenzitását, oly módon, 
hogy az egyes fázisok ж-tengelyen m ért hosszát eloszt
juk  a fázisok időtartam ával.

Természetesen mindezzel még nem oldottunk meg 
minden problém át, nem használtunk ki m inden lehe
tőséget. T ovábbi vizsgálatok szükségesek az egyes 
kategóriák (fázis, elbeszélés, betét stb.) pontosabb 
m eghatározásához, betöltött funkciójuk, egymáshoz 
való viszonyuk részletes feltárásához. Ez a munka 
elvezethet az epikai műnem műfajainak pontosabb 
meghatározásához, a novella, elbeszélés, kisregény 
stb. modelljeinek jellegzetességei a lap ján  történő 
szétválasztásához. Egy lépés ebben az irányban: az 
elbeszélés intenzitásának figyelembevételével különb
séget tehetünk olyan fázisok között, am elyek csak 
tudósítanak az eseményekről (kisebb intenzitás), és 
amelyek ténylegesen elbeszélik az eseményt (nagyobb 
intenzitás) — az előbbi valószínűleg az elbeszélésre 
m int műfajra, az utóbbi a novellára lesz jellemző. 
Ü jabb lehetőség: a „mesevonalon” feltüntethetjük a 
szereplők fellépését és távozását, megemlítését, a mo
tívumok megjelenésének helyeit, a kapo tt adatok 
megint csak jellem zőek a vizsgált műre.

Foglalkozni kell azzal a kérdéssel is, hogy a  modell 
mely kategóriáinak leírásához szükséges a  jelentés 
ismerete, és melyekhez nem, vagyis hogyan és meny
nyiben lehet a  modell megrajzolását gépesíteni. Mo
dellünk máris több  olyan elemet tartalm az, amely
nek leírásához nem  szükséges a jelentés ism erete (az 
elbeszélés hossza, gram matikai múlt idő stb .), néhány 
pedig az egyes modellek számára könnyen program oz
ható (szereplők, motívumok a visszatérő szókapcso
latok, szavak értelm ében). Valószínű, hogy sok olyan 
kategória, am elyet most még a jelentés figyelembe
vételével határozunk meg, a jelentés nélkül, például 
statisztikai módszerrel is meghatározható. (Pl. az 
alanyi ragozású és a tárgyas ragozású igék eloszlásá
nak figyelembevételével megkülönböztethetjük a  le
írást az elbeszéléstől.)

És folytathatnánk: mindezzel még nem  utaltunk 
minden problém ára, és nem vettünk figyelembe min
den lehetőséget, de az t hisszük sikerült tisztázni né-
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hány olyan kérdést, amelyek fontosak az ezen a terü
leten való továbbhaladás szempontjából. Tovább
haladni ped ig  szükséges, mert az elbeszélés és az el
beszélt tö r tén e t idejének egymásravonatkoztatásával 
nemcsak „eg y ”  modellt nyerünk, nemcsak az „elbe
széléstechnika”  kategóriáit sikerülhet az eddiginél 
pontosabban m eghatározni, a modell interpretációja 
vagy különböző müvek modelljeinek összehasonlítása 
során számos olyan összefüggésre m utathatunk rá, 
amelyek m indeddig  elkerülték a kutatók figyelmét. 
Ezt bizonyítja a m ár ezen a téren m egindult munka. 
M agyarországon Halász Elődnek a „Zauberberg” 
időproblém ájával foglalkozó tanulm ányai (a mű he

tedik fejezetének bevezetője [„Strandpaziergang” ] 
egyenesen felhívja a kritikust ilyen irányú vizsgá
la tra), külföldön Günther Müllerneк és tanítványai
nak, követőinek hasonló módszerek alapján foly
ta to tt elemzései érdemelnek e szempontból is 
figyelmet. A szerte a világon folyó kutatások lehetővé 
teszik, hogy az itt elmondottak egyre inkább elveszít
sék heurisztikus jellegüket, s az egyes eljárások ered
m ényeit összegezve eljussunk egy végleges, minden 
részletében pontosan kidolgozott teóriához, amely 
lehetővé teszi, hogy az irodalom tudom ány egy terü
letén pontosabb, ellenőrizhetőbb és bizonyíthatóbb 
eredm ényekre jussunk.

Kritika
SZÉPIRODALOM

A modern dráma arcai és maszkjai

(A harag éjszakái. Modern francia drámák; Mai angol 
drámák. Európa Könyvkiadó, 1965.)

Az E u ró p a  Könyvkiadó szinte egy időben jelentette 
meg s szin te azonos köntösben a modern francia és 
angol d rám ákbó l készült válogatását. E vállalkozást 
az irodalom - és drámaszerető közönség és szakembe
rek nagy várakozása előzte meg; a kötetek kereske
delmi sikere is ennek a várakozásnak felelt meg.

Aki boldog  zsákmányként hazavitte a két kötetet, 
talán csak a  tartalomjegyzéket forgatva ébredt arra 
a gondo la tra , hogy az enyhe szóeltérés a  két kötet 
címe, illetve alcíme között lényegi különbségeket 
takar; hogy azonos köntösben, de alapvetően más 
szem pontok szerint válogatott könyveket tart a kezé
ben. S i t t  m indjárt feltűnik neki, hogy válogatója- 
szerkesztője nevét mindkét kötet elhallgatja. Minden
esetre hely telen  gyakorlat ez, m ert a gyanakvó olvasó
ban az t a  félelmet ébresztheti, hogy nem megszerkesz
tett, elvek alapján  kialakított könyveket kap a kezébe, 
hanem  innen-onnan összegereblyézett, véletlenül két 
fedél közé szorított anyagot. Pedig nyilván nem erről 
van szó; s majdnem  bizonyos az is, hogy a kötetek 
érdem i szerkesztője nem azonosítható utószavuk író
jával.

A két kötet kétfélesége a két címben egyetlen 
szócskán tűn ik  ki: a francia „m odern” drám ákat 
h irdet, az angol ,,mai” -akat ígér. Látszólag jelenték
telen, való jában  sokatmondó különbség. A köznyelv
ben, m indennapi beszélgetésben e két szót egyen
értékű szinonimaként szoktuk használni; de akár

esztétikai, akár történeti kategóriaként a kettő erő
sen m ást jelez. Ha történetinek vesszük, végered
m ényben a modern kor alsó határa  vitatható, de 
legalábbis a tizennyolcadik század végétől számí
tandó; ha esztétikai értelem ben fogjuk fel, akkor első
sorban a mi századunk elejétől felburjánzó (s azóta 
továbbgyűrűző és egy helyben topogó) formai kísér
letekre szoktuk alkalmazni — mintegy kizárva körük
ből a  velük egyidős, de ilyen kísérleteket nem tartal
m azó műveket. A „m ai irodalom ” fogalmába érték
íté le t nem  olvasható belé; de nyilván az utolsó egy
két évtized legjelentősebb m űveit várjuk tőle.

A  két kötet címadásában je lzett apró különbség a 
könyveket felnyitva mélységes elvi szakadékká válik. 
M íg az angol kötet a vele szem ben támasztott igény
nek minden tekintetben megfelel, valóban mai írók 
m ai drám áit sorakoztatja fel az ötvenes évek óta fel
lépett drámaírói generáció neveiben és műveiben, 
á lta lában  helyesen válogatva közöttük; addig a fran
cia kötet egy alig felismerhető válogatási elv alapján 
nagyrészt fényük-kopott darabokat m utat be, ame
lyek között még a szélesebb közönség szempontjából 
se nagyon találni felfedezésszámba menőt.

Cocteau, Giraudoux, Salacrou, Sartre, Ionesco, 
A dam ov -  a névsor m ár m agában  is árulkodó, hiszen 
a felsorolt nevek fele a két háború  közötti időszakhoz 
kötődik mindenféle szem pontból, ha közülük kettő
nek az alkotói periódusa á t is húzódott a mi napja
inkba. Cocteau, G iraudoux, Salacrou neve menthe
tetlenül „a  bolond évek színházát” ju tta tja  az olvasó 
s a  néző eszébe; még akkor is, ha Salacrou-tól egy
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ellenállási darabot közöl a kötet, s ha Giraudoux 
utolsó nagyszabású darabja, a Chaillot bolondja, csak 
a felszabadulás u tán  érhette meg bemutatóját. Időben 
is erősen a század első feléhez kötődik az anyag, vagy 
inkább a század közepe tájához: a Rettenetes szülök 
1939-es darab, A harag éjszakái és a Temetetlen holtak 
1946-os, még a  Kopasz énekesnő is 1949-ben keletke
zett; egyedül Adamov darabja, a 71 tavasza a  közel
múlt évek terméke. De tónusában is: ha helyet talált 
is benne -  valójában, a  kötet egészét nézve érthetet
lenül — Ionesco darabja, mely az abszurd színház 
nyitánya és faltörő kosa volt, ha az Adamov-darab 
Brecht (részben megemésztetlen és csak másolt) 
eszmei és formai hatásáról tanúskodik is, egészében a 
kötet nem a modernség, hanem  a maguk idejében 
modern témákra alkalm azott bulvárszínpadi d rám a
technika megnyilatkozásai. Annak persze a legfelső 
szintje a Rettenetes szülők, m int ahogy Giraudoux 
különös színpadi költészetének kápráztató görögtüze 
a Chaillot bolondja; Salacrou meg Sartre darabját 
pedig a korábban kialakított francia drám atechniká
tól mi sem választja el, csak ellenállási tematikájuk, 
az elvesztett és elvesztegetett hősök fölötti őszinte 
fájdalmuk takarja el a formai összetartozást.

Modern drám ák? E szó sokféleképpen érthető, 
valóban; de a negyvenes évek drám ai termését szinte 
kizárólagosan azzá kikiáltani különös elfogultság. A 
modern francia d rám át, ha  a modernséget elsősorban 
formai szempontból értenénk, nyugodtan kezdhetnők 
a századfordulóval, de akkor Jarrynak, Vitracnak, 
Artaudnak feltétlenül helyet kellene benne találnia 
s Cocteau-nak is, de nem a Rettenetes szülőkkel, hanem 
a Mariés de la Tour Eiffellel; Sartre-nak meg a Huis 
clos-val vagy akár az Altona foglyaiva.1 inkább, m int a 
Temetetlen holtakkal. S akkor nem m aradhatna ki 
-  mint ahogy így sem érthető, hogyan m aradhatott 
ki -  olyan jelentős és költői drám aíró, mint Audiberti, 
Schéhadé vagy éppen Je a n  Genet. Ebben a váloga
tásban viszont nyilvánvaló, hogy Salacrou-nak vagy 
Giraudoux-nak nincsen helye, s Adamovnak is inkább 
a  korai darabjaival.

A modern francia drám ák válogatása természete
sen célozhatja a  legnagyobb modern nevek felsora
koztatását s a legsikeresebbekét -  akkor viszont 
Claudel, M auriac, Anouilh, M ontherlant s Camus 
nélkülözhetetlen lenne. Ugyanilyen jogosan lehetne 
elkészíteni egy válogatást — s az is érdekes és rangos 
válogatás lenne — az utolsó évtizedek osztályharcos 
és antifasiszta drám áiból (s a jelen válogatás még leg
inkább efelé tendál), abban azonban Cocteau-nak és 
Giraudoux-nak kevés a keresnivalója (mert a Chaillot 
bolondjának enyhe kapitalizmus-csipkedései osztály
harcosnak igazán nem nevezhetők) s Ionescónak nem 
a Kopasz énekesnővel kellene szerepelnie, hanem az 
Orrszarvúval. Csak a jelen válogatás nem elégíthet ki, 
m ert szemmel láthatólag sokszoros kompromisszum 
eredménye, mely valójában egyik, a  francia drám a- 
irodalomban eleven irányzatról, hatóerőről sem ad 
igazán képet.

Ettől a — azt hiszem, alapvető -  kifogástól elte
kintve az egyes drám ák ellen aligha lehet szót emelni.

Mindegyik a  m aga nemében kitűnő, s a  fordítók 
(Bajomi Lázár E ndre, Déry Tibor, G era György, Ö r
kény István, R ónay György) egyenként és együttesen 
kiváló m unkát végeztek az egyes művek, az írói sajá
tosságok, sőt különösségek visszaadásában. Czímer 
József egyébként érdekes utószava m in tha  a kötet 
anyagától teljesen függetlenül készült volna: általá
ban ismerteti a  modern francia drám a és színház ú t
já t, de meg sem próbálja értelmezni vagy jogosítani 
azt a válogatást, amelynek magyarázójául szegődött.

Az angol kötetet kézbe véve m ár egészen más 
tájakra kerülünk. Először is itt a válogatás szem
pontja egy p illanatra sem lehet kétséges: a nevek s a 
művek egyaránt bizonyítják -  amit egyébként M ihá
lyi Gábor utószava is egyértelműen kim ond és elemez 
- ,  hogy e kötet az ötvenes évekkel kezdődött és ma is 
tartó új angol drám ai reneszánsz fiatal alkotóival és 
alkotásaival kíván megismertetni. O sborne, Arden, 
Wesker, Beckett, Behan, Mortimer, P in ter -  a  név
sor önm agában meggyőző, s még afelől is, hogy aki 
kim aradt (m int Kops, Delaney, Saunders, Shaffer 
pl.), joggal m arad t ki: az általuk képviselt irányzat
nak, szemléletnek rangosabb alkotója foglalja el a 
helyüket. A fordításokról itt is csak a  legjobbakat 
mondhatjuk: Bányay Geyza, Bartos T ibor, Benedek 
András, Róna Ilona, Szenczei László, U ngvári Tamás, 
Vajda Miklós árnyalatosán és teljesen ad ják  vissza 
az egyes művek erejét, szépségeit.

A válogatásnak egyetlen problémája van : Sámuel 
Beckett szerepeltetése. Beckett jelentősége a  modern 
nyugati d rám ában nem tagadható; m aradandósága 
annál inkább vitatható , de hát ez nem a m i dolgunk, 
efölött az idő fog fellebbezhetetlenül dönteni. Az vi
szont kétséges, hogy Beckett helye az angol drám ák, 
drámaírók között van-e? Nemcsak és nem  elsősorban 
azért, mert kétnyelvű író, aki művei jelentős részét 
egyszerre írja angolul és franciául, s ta lán  nemegy
szer előbb az utóbbi nyelven; hanem főként azért, 
mert atmoszféra és világnézet dolgában több  kapcso
lata van a francia abszurd színházzal és a francia 
egzisztencializmussal, m int bármilyen autochtón 
angol irányzattal akár a színpadon, akár a  filozófiá
ban. Amellett Beckett nincs is méltóképpen képvi
selve a kötetben: A z utolsó tekercs ha jellem ző is, jelen
téktelen írása, sokkal indokoltabb lett volna a Waiting 
for Godot vagy az Endgame szerepeltetése.

Beckettnek a kötetben képviselt drám aírók  közül 
egyetlennel, H aro ld  Pintérrel van szorosabb alkotói 
kapcsolata. Ez is az oka, hogy Pinter különálló és 
különleges színt képvisel a mai angol d rám ában. 
A gondnok is annak a bizonyítéka, hogy rendkívüli 
helyzet- és dialógusteremtő képességgel rendelkezik; 
világa a nyomor — a fizikai és szellemi nyom or — leg
alsó szintje ebben a műben, akárcsak Beckettnél, de 
ezen belül nagy eredetiséget árul el, elsősorban azért, 
mert az ő alakjainál a külső-belső lezüllöttség még 
nem mossa el teljesen az egyéni koloritot; alakjai és 
helyzetei, ha a létezés legalsó szintjén is, de saját 
korukban és társadalm ukban élnek, annak  a  jegyeit 
letagadhatatlanul viselik. S Beckettől elválasztó
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vonása, hogy ennek a környezetnek és helyzetnek 
nem csak a szennyes tragikum át, de azzal össze
fonódva groteszk komikumát is érzékeli és érzékel
teti. Ez a  vonása az, ami -  m egint az angol dráma- 
irodalom ban egyedülállóan — Ionescóhoz fűzi szoro
sabb szálakkal; nem kétséges például, hogy A gond
nok és a  Székek  között szoros és lényegi a  kapcsolat.

A többieket sokkal inkább egységben lehet áttekin
teni, am i korántsem  jelent valamiféle uniformizált- 
ságot vagy egyéniségnélküliséget az egyes alkotók
nál. De úgyszólván valamennyiüknél megtaláljuk -  s 
ez, azt hiszem , a mai angol, sőt általában európai 
drám ára nagyon jellemző — Brecht mély és felszaba
dító hatásá t. E hatás nem csak és nem kizárólagosan 
formai, b á r  formai befolyása sem lebecsülhető. Os
borne itt közölt darabjában (A Bamberg-vér) e hatás 
csak a já ték b an  is részt vevő narrá to r szerepén látszik 
talán, A rdennél már az egész m ű ( Musgrave őrmester 
tánca) kialakításában, a dalok szerepeltetésében, az 
alakok megformálásában, akárcsak Weskernél (A ki
rálynő katonái) is. Formailag ezt a hatást talán csak 
Brendan B ehannál -  legalábbis az itt közölt darab
ban (Reggeli üvöltés) -  nem érezni; ez a darab mintha 
inkább az Éjjeli menedékhely Gorkijával tartaná a 
rokonságot. De tartalmilag, gondolatilag valamennyi 
rokona s tá n  részben leszármazottja Brechtnek -  első
sorban azálta l, hogy Shaw óta először teremtettek 
egy m inden  ízében, alapvető szándékában politikus 
színházat.

Politikus színház, anélkül azonban, hogy valami
féle h a tá rozo tt párt vagy politikai vonal szolgálatá
ban á llana ; politikus színház, mely elsősorban a fenn
álló, létező rend visszásságait, abszurdum ait támadja, 
mely m élyen együtt érez az ,,underdog” -gal, az elesett 
és elnyom ott emberrel — anélkül azonban, hogy vala
milyen program ot tudna adni, célt vagy jövőt tudna 
m utatni.

H a ez nagy általánosságban igaz is a csoport vala
mennyi tag já ra , ezen belül természetesen nagy eltéré
sek vannak . Talán Osborne a legszenvedélyesebb, 
aki dühöd ten  tám adja az angol birodalm i gondolatot, 
a  nagyhatalm iság látszatát. Ez volt a  mélyen fekvő 
indu la ta  m ár a Nézz vissza haraggalnak is, ezt kí
ván ta  kifejezni szimbolikusan a Komédiásban; a 
Bamberg-vér bohózati hatásokkal tám adja ennek 
egyik legszembetűnőbb megnyilatkozását, az angol 
társadalom  -  s különösen az angol kispolgár -  dinasz
tia im ádatá t. Wesker kevésbé szenvedélyes, de tisz
tábban  lá tó ; A királynő katonái is bizonysága ennek, 
mely nem csak a közkatona keserű sorsán szomorkodik 
s a tisztek ostobaságát és b rutalitását neveti ki, hanem

m ár u ta t is próbál m utatni: az összefogás, a bajtársi- 
asság, az egymásért kiállás ú tjá t. Ez a tendencia a 
legvilágosabb és ugyanakkor a leghomályosabb John  
A rdennél. Musgrave őrmester tánca a háborúellenesség
nek, az elnyomás elleni tiltakozásnak szenvedélyesen 
szép darab ja ; ugyanakkor — talán  mert az egész m on
dandójának  túlzottan általános érvényességet, m eta
fizikai mélységet próbált adni — el is tereli a figyel
m et a befejezésével erről, s m in tha az emberi kondí
ció méltatlanságáról, az em ber alkati m egválthatat
lanságáról akarna parabolát írni.

S az, am it így Ardennél te tten  érhetünk, kisebb- 
nagyobb mértékben az egész csoportra igaz. V ala
m ennyien tudják, mi az a világban és társadalm uk
ban , am it elfogadhatatlannak, felháborítónak, meg- 
változtatandónak tartanak; de legtöbben riem tudják, 
m iért és hogyan kellene vagy lehetne a világot meg
változtatn i, s ezt mint az em beri kondíció immanens 
lényegét érzékelik és fejezik ki. Egy dezorientált és 
boldogtalan világot jelenítenek meg -  rendkívüli for
m ai és ábrázolási képességekkel —, melynek boldogta
lansága nem utolsósorban éppen dezorientáltságából 
fakad. Egy tagadás és egy vágy rejlik a mélyén ezek
nek a  drámáknak, s kétségtelenül e tagadás és vágy 
kifejezése adott olyan nagy nemzeti és nemzetközi 
visszhangot a műveknek és alkotóiknak: tagadják a 
világot, amelyben élnek, azt az értékrendszert, amely 
az őket körülvevő világot mozgatja és betölti; vágy
nak egy más világra, más értékrendszerre, de annak 
m ég az elemeit sem látják maguk körül sehol, mert 
az összes kínálkozó lehetőségeket és megoldásválto
zatokat, amelyekkel mai világunk rendelkezik, egyen
lő hevességgel utasítják el.

Politikai szempontból nihilisták (a szónak nem 
tö rténeti, hanem szem antikai értelmében), akik 
egyenlő távolságban érzik és tudják magukat a kon
zervativizmustól és a kommunizmustól; de nem nihi
listák abban az értelemben, hogy ebbe a hiányérzetbe 
bele tudnának nyugodni s cinikus kívülállással tud 
nák  szemlélni a világot és az emberi sorsot. Ebből a 
m agatartásból származik az abszurditás-érzése ennek 
a  drám airodalomnak, s ebben van nagy veszélye és 
nagy  reménye egyszerre. A nagy veszélye az, hogy 
megmerevednek ebben a tagadó attitűdben, s egyre 
jo b b an  kiürülnek, m indinkább az öncélú formai já té 
kok felé haladva; a nagy rem énye az, hogy e hiány
érzet megtalálja a pozitív tarta lm át, mely betöltheti 
művészetük kiérlelése, új magasabb szintű kitelje
sedése érdekében. Csak rem élhetjük, hogy az utóbbi 
irányba viszi őket egészséges alkotó és emberi ösztö
nük.

Nagy Péter
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Hajduska regényére bizonyos fokú kétely a jellemző. 
A jól választott tém a megoldásában éppen úgy, m int 
az újszerű szerkesztési és stiláris módszerek alkal
mazásában. Ez a sokszor fölöslegesen latolgató, két
kedő hajlandóság kitűnő lapokat teremt a negatív 
hős vívódásának ábrázolásában és az író önmeg
figyelésének szolgálatába állított árnyalakok dialó
gusaiban. A felvetett társadalmi, morális kérdésekre 
azonban bizonytalankodó választ ad. A tém a: a ko
rábban feddhetetlen, lakásügyi beosztásban dolgozó 
munkáskáder hirtelenül meginduló passzív és aktív 
vesztegetései és a felette ítélkező, ugyancsak munkás
káderből lett tanácsvezető bíró hivatástudattal á t
hatott munkája -  kínálkozó lehetőség sok olyan kér
dés művészi ábrázolására, mellyekkel a Központi 
Bizottság Ideológiai Irányelvei foglalkoznak: a
munkásosztály soraiból kikerült vezetők sincsenek 
eleve bebiztosítva az ellen, hogy elszakadva osztá
lyuktól kárt okozzanak a szocializmus ügyének, a 
javuló jólét esetenként erősíthet elítélendő jellem 
vonásokat: harácsolást, kapzsiságot, önzést stb.
E problémadús talajon Hajduska szenvedélyesen 
keresi a munkáskáder Rózsa József bukásának okait, 
de a tanulmányozásra beállított Kéket, írói önm agá
nak mását, sokáig , ,hűvösen tiszta” állapotba helyezi, 
hogy ne érezzen senki mellett és ellen. Kétkedése is 
kifejezésre ju t  ebben. Kék személyes életre keltett 
két tudata inkább csak ürügy még saját tehetségé
ben való kételkedés kifejezésére is, és csak másod
sorban hordozója annak a gyötrő önvizsgálatnak, 
hogy műve igaz írás-e vagy sem. (Kék többször 
elmondja, hogy szörnyen unalmas, dilettáns m un
kát végzett.)

Hajduska kételkedésének másik iránya kísérletező 
módszerében való bizonytalanságérzés. A modern 
regény nagy problém ájával, az idő kérdésével küzd. 
„E bben a pillanatban” -  adta regénye címének s 
jajdulva kiált fel: ,,. . . az írás meg az olvasás bosz- 
szantóan konzervatív, lassú folyamat. Szörnyen el
m aradt műfaj, annyi szent! Pedig nyilván volnának 
fejlődési lehetőségek.”  Ehhez a fejlődéshez a maga 
részéről úgy próbál hozzájárulni, hogy megkísérel 
egyetlen pillanatot részecskéire felrobbantani, a 
másodpercek mögé nyúlni, amikor Rózsa a bíró kér
désére bűnösségét hangos igen szóval beismeri. De 
több mint háromszáz oldalon gyötri a gond, hogyan 
tudatosítsa, figyelmeztesse az olvasót, hogy állandóan 
csakis ugyanarról a  pillanatról van szó. E tudatosí
tásra használt eszközök közül kiemelkedően jónak 
tartjuk Rózsa belső monológjának felépítését a be
ismerés előtt. Tornyosulva csapnak benne össze aljas
ságának és tehetetlen áldozat voltának egymást tépő 
érzései, viliódznak fölmentésének, sőt megdicsőült 
távozásának és rom lottságának megérdemelten világ
gá kiáltott képei. A m ondatok szabálytalan ütem e, 
a közékezés elhagyása is igyekeznek megvalósítani 
a célt: a pillanat széthasítását. E célt viszont m ár 
kevésbé sikeresen szolgálja, hogy Hajduska részle
tesen leírja: mi történik ugyanebben a pillanatban a

Hajduska István: Ebben a pillanatban
( Magvető Kiadó, 1964.)

nagyvilágban, M ikojan tárgyalásától kezdve, addig, 
hogy pl. rendőrkézre kerül a Lotto Á ruház betörő
je  stb. A pillanat széthasításának tudatosítása néhol 
öncélúnak tűnik. M ár a nagy kritikai realisták is — 
ha programszerűen nem is beszéltek róla -  végered
ményben a p illanat mögé nyúltak, azt ábrázolták, 
mik voltak az összetevői azoknak a másodperceknek, 
melyekben K aren ina Anna a vonat alá vetette magát, 
vagy Jean  V aljean lenyomta a tárgyalóterem  kilin
csét. A ma írójának persze joga az idő m egbontása és 
felbontása, de ez mindig szolgálja jobban  a pillanat 
motívumainak a megvilágítását is!

Végül H ajduska abban sem foglal el határozott és 
egyértelmű álláspontot -  vagy legalábbis nem  tudja 
meggyőzni az olvasót - ,  hogy melyek, milyen néven 
nevezendők a legdöntőbb gazdasági, társadalm i és 
egyéni okok, amelyek Rózsa bukásához vezettek. 
Ügyésze is azt mondja: lélektani rejtély. Az olvasó 
pedig hajlandó rábólintani, hiszen megismerkedett 
Rózsának egészen a 30-as évekre visszanyúló rész
letes élettörténetével, melyben 1958 végéig úgyszólván 
éppúgy semmi jele nincs a későbbi mély bukásnak 
(egyszerű munkásembereket zsarol), m int ahogy 
Milos István bírónak ugyanilyen szélesen feltárt 
korábbi életében sincs jele a későbbi áldozatos m un
kának és hűségnek. Mindketten munkaszeretők, 
kerülik a könnyelmű nőket, házasságuk igazi pár- 
választás, sőt Rózsa kezdeményezőbb és ham arabb 
ju t el a párthoz is. Csak a nagyon figyelő szem veheti 
észre, hogy az író valami későbbi rosszra enged sej
tetni Rózsa könnyű sikereket ígérő futballkarrier 
álmodozásának megemlítésével, bár siet tudósítani, 
hogy sportszerűen játszott és nem volt önző. És talán 
sejtet az író előre azzal is, hogy Rózsa a személyi 
kultusz idején bizonyos erőszakolt káderirányítási 
intézkedések keresztülhajszolója, Milos pedig szen
vedő alanya volt, de itt is gyorsan hangoztatja m ind
kettő őszinteségét. Igaz, érezteti az író, hogy Rózsa 
mélyen átérzett taggyűlési felszólalásaiba öntetszel- 
gés is belopakodott, de Milos életében is akadtak 
kisebb hibák, amelyek növekedve őt is elsodorhatták 
volna. Amellett mindezek az inklinációk sokszor a 
kor viszonyaitól független életet élnek.

Vagy talán éppen azért mutatja be az író kettő
jük  párhuzamos életében a párhuzamos emberséget, 
tisztességet, hogy Rózsa életpályájának hirtelen zuha
nására annál élesebben tudjon rávilágítani? De úgy 
tapasztaljuk, hogy e megvilágításnál az író lám páját 
ismét a kétely teszi imbolygó mozgásúvá. Rózsa 
lejtőre jutásánál felteszi ugyan a kérdést: hol kez
dődött? -  de tétován, mert csak egyrészről állítja, 
hogy ez a kérdés valóban jelentős, másrészről el
vitatja ennek fontosságát.,,Tulajdonképpen mi jelen
tősége van annak? Van-e egyáltalán? . . . fontos-e, 
hogy elkezdődjék és befejeződjék valam i? Szerintem 
folyamat nem kezdődik.” Amikor pedig rávilágít 
a kezdő m otívum ra, alig lehet elhinni, hogy Rózsa,
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a tapasztalt kommunista, azért indul el a bűn útján, 
mert túl steril állapotban került a  gavalléros tempó
kat kedvelő „dzsentriskedő” (így!) munkahelyére, 
a tanácsházára, ahol ham ar fertőzést kapott, m int a 
bantu néger a  városban.

A további kutatás során H ajduska azonban szeren
csésebben rag ad  meg más okokat, amelyeknek hitele 
erősebb, m ég ha  mélyükön meg is húzódik a kétkedés. 
„A forradalom nak -  mondja - ,  amely harc, katonákra 
van szüksége. Aztán egyik percről a másikra civi
lekre. Rózsa József nem tudott leszerelni.”  Azonban 
am ennyire helyes ok lehet ez, a  regényben annyira 
nincs kifejtve! Viszont a reprezentációkedvelést, 
a nagy vacsoraadásokat az író részletesen festi, jó l
lehet — kételkedik -  Rózsát nem  a nagyvilági élet 
bűvölete, a  talm i csillogás ragad ta  el. Káros nagy 
szenvedélye sem volt. Ismét helyesen említi az ellen
őrzés h ián y á t — de megint csak vékony szállal fűzi,

Soós £oltán: Aggódnak érted

( Magvető Kiadó, 1965.)

Soós Z o ltán  első kötete, a Napébresztő egyik vitá
kat keltő ciklusát, a Budai Park-ot növelte kötetté. 
Groteszk látásm ód, élesen politizáló, hevesen szati
rikus hang , és biedermeier korunkban (Kolozsvári 
G randpierre Emil jelzője!) üdítően ható szabadszá- 
júság tűn ik  fel benne előszörre. Ö nm agában véve 
figyelemre méltó tény lenne ez. M ert az ilyen hang
vétel a  m agyar irodalom ban mindig csak az „al- 
irodalom ” -ban  kapott m egtűrt helyet, a  vágáns 
költészettől kezdve a Csittvári-krónikán keresztül 
napjainkig. A huszadik századi líra nagyjainál is 
m ajdnem  m indig akad egy sereg személyhez adresz- 
szált, csúfolódó, aktuális-politikai strófa, de -  s mi 
sem jellem zőbb e műfaj visszaszorítottságára — egyi
kük sem vette  be ezeket , ,komoly” verseket tartal
mazó köteteibe.

így  Soós Z oltánt a m agyar líra periódusos rend
szerében — Ladányi M ihály kezdeményezése után  — 
egy üres hely várta volna, hova azzal az örömmel 
szerettük volna beiktatni, ahogyan Prévert-t fogadta 
a francia irodalom : „V égre, megérkezett!” Sajnos, 
e kötet a lap ján  ezt nem tehetjük.

Pedig nagyon rokonszenves feladatot tűzött maga 
elé a  költő. A  Váci utca és a V áci ú t m a még két
ségtelenül meglevő ellentétét növeli szinte szimbo
likus nagyságúvá, ezen háborodik fel, s ju tta t 
indulatábó l méretlenül a szocializmusban tovább 
élő tőkének, a  szocializmus haszonlesőinek, a gyors 
színtváltoztatóknak, képm utatóknak, akik „kijátsz- 
szák a  kor legszebb hitét” , kiknél a „piros szín máz 
csak, óvszer” .

Nagy kár, hogy e kísérlet a  megvalósítás során el
fullad, félresiklik, s nemegyszer disszonáns hangokon 
cseng. Egyik oka ennek egy ,,hagyományos” magyar

nem  építi bele írásába, s rögtön szinte ugyanolyan 
súllyal latolgatja a különben in  abstracto lényeges 
ellentételt: a  bizalom fontosabb, m int az ellenőrzés. 
U gyanígy sorakoznak kérdőjelesen, vázlatosan a 
többi okok: a beosztási felfuvalkodottság, a család 
betegsége, a különböző kétes egzisztenciák: a „sátá
nok” stb. — Pedig H ajduskának kitűnő tehetsége van 
az elm élyült és határozott ábrázolásra. Milos segéd
m unkás küzdelmes tanulásának leírása, ahogy be
m uta tja  bíróvá válásának ú tjá t, buktatóit, m ajd a 
h ivatástudattal áthatott tanácsvezető köz- és m a
gánéletét -  mind hiteles, megragadó.

H ajduska István éles megfigyelőképessége, áradó 
elbeszélő kedve és főleg szerkesztő művészetének 
merész kapcsolásai még jelentősebb művek megírá
sának a záloga, különösen, ha ú rrá  lesz kételkedései
nek hullámverésén.

Tóth Lajos

„irodalm i betegség” . O svát Ernő hat évtizeddel 
ezelőtt panaszolta, hogy a sikeresen kezdő magyar 
írók megragadnak első sikereiknél, s azt modorrá 
torzítva megállnak a fejlődés ú tján . Osvátot a magyar 
irodalom  történetének további alakulása is igazolta: 
A tízes évek Adyját legjobb hívei is hanyatlónak vél
ték, s Karinthynak pedig hum oristának kellett lennie 
egy életen át, akár tetszett ez neki, akár nem.

Soós Zoltán Budai Park cím ű ciklusa sikerétől 
ind ítta tva  csonkítja meg saját líráját, elhagyva köte
téből más jellegű verseit. H ogy mennyire öncson
kításról van szó, azt mi sem bizonyítja jobban, m int 
az, hogy két -  talán legsikerültebb -  verse, jellegét 
tekintve, nem illik a kötet hangvételéhez (Kamasz
szerelem és Egy derék ember fejfájára) . Az egy témakör
be való bezárkózás szükségszerűen hozza magával 
a m onotóniát, önismétlést, a felvett -  bármily becsü
letes -  szerep továbbjátszását, a  lírai „üresjáratok” - 
a t. S ráadásul még súlyosbítja ezt egy sajátos világ
nézeti-politikai arányvétés. V ajon a Váci utca, 
a „ tö rp e  tőke” , a „piti band iták” megérdemlik ezt 
a  hangerőt? (A jelzők a Soós Zoltánéi.) Soós Zoltán 
nem  a karikatúra, a groteszk eszközeivel él elsősor
ban , hanem  az általa ellenszenves személyeket- 
jelenségeket először gigantikussá növeli, hogy azután 
kedvére és könnyebben gúnyolódhasson rajtuk. Nagy 
és veszedelmes ellenséget „könnyebb” szatirizálni, 
átkozni, m int egy kicsi, de még veszedelmeset a maga 
bonyolultságában m egm utatni. A dolgoknak ez a 
könnyebbik végén való fogása azonban megbosszulja 
m agát. A versek „minőségi aránya” bizonyít mel
lettünk. Ahol sikerül egy csúfolkodásra való ötletet 
a  m aga méreteinek megfelelő arányban megírni, ott 
sikeres versek születnek. (Pl.: Orr-dal, Vízió egy freskó 
kapcsán, Javaslat, Huligánok pusztulása, Szekeresek). 
Ahol azonban fricska helyett „ballal nagy frászokat
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kever le”, o tt mindig fellép a bántó disszonancia. 
Л sok jó sort és képet tartalm azó Konok rapszódiában 
a történelmi fejlődésért, haladásért folytatott küz
delmet ulti-partihoz hasonlítja, melyben a szocializ
mus haszonélvezői a kibicek. ,,. . . ezt a partit -  
legyen bár konok kötelesség -  mi fogjuk befejezni!” 
-  záródik a vers. Az erős színekkel felkent képeket, 
átkokat egyszerre összeomlani látjuk, tekintve, hogy 
úgy tudjuk, ez a  ,,parti” m ár eldőlt, s az előttünk álló 
feladatok lényegesen mások, mint az, hogy kié a 
hatalom. Ugyancsak ilyen arányvétésről árulkodik a 
következő képzavaros sor is: ,,a  proletariátus frázissá 
szelídült ha ta lm át” . Frázissá nem szelídülhet semmi, 
tekintve, hogy a frázissá válás lényegtelenné, tarta l
matlanná válást jelent. Eszerint az, hogy a proleta
riátus hatalm on van, frázis, azaz: nem igaz. Holott 
a versben Soós Zoltán épp ezt akarja megerősíteni.

Azt sem tudhatjuk, miért kell a népforradalom 
hatalmas vízióját felidézni ahhoz, hogy a szocializ
mus haszonélvezői eltűnjenek? Vagy a Szabó 
családról íro tt — egyébként nem sikerületlen — vers
ben „árva és naiv nép” -ről beszélni?

Félreértés ne essék: nem a költői túlzást, még kevés
bé a szabadszájúságot kifogásuljuk, hanem az arány
talanságot. H a a Szabó család sugárzása m iatt Soós 
Zoltán a m agyar népet árvának és naivnak vallja, 
akkor mit csinál az ennél lényegesen nagyobb, súlyo
sabb problémákkal? Akár csak kulturális, közmű
veltségi területen? Nincs szándékunkban számon 
kérni tőle, m iért nem ír erről vagy arról, csak az 
előttünk levő kötet képezheti bírálatunk alapját. 
S ezen belül kifogásoljuk a költő értékrendjének

aránytalanságát, rendszertelenségét, s végső soron 
önmaga lefokozását.

M ert ez a felfokozott hangerő nemcsak az arányo
kat borítja fel, hanem egy másik gyengeségre is utal: 
a lírai élmény kiérleletlenségére, verseinek eszmei 
át nem gondoltságára. Sok versén látszik, hogy szemé
lyes élmény válthatta ki, de azt is érezzük, hogy a 
költő nem  várta ki azt az időt, m íg a személyes él
ményből lírai élmény lesz, míg olyan általánosabb 
érvényű igazsággá -  vagy akár hangu la ttá  -  nő, amíg 
érdemes lesz az elmondásra. (Pl.: A dollár hatalma, 
Tenger! ! ! ,  Szentek és automaták, Nemzeti büszkeség, 
Variációk a prostitúcióra, Conquistatori.)

Költészetének groteszk jellegéből egyenesen követ
kezne a  nyelvi eszközökkel, nevezetesen a szójátékok
kal való fokozottabb élés. Nem érdektelen megje
gyezni -  korábban már utaltunk erre - ,  hogy ez is 
egyik legkevésbé groteszk s egyáltalán nem  humoros
szatirikus versében sikerül, a R ingató  Balladában, 
ahol egy művi vetélés megjelenítésébe szövi be egy 
altatódal egy sorát, s hol az ,,anyaölben”-re a 
„vödörben” rímel. Többi ilyen jellegű versében 
(Firenzei Madonna, Fogadott gyermek) a  nyelvi ötlethez 
csak ragasztva van a vers, a két különböző anyagú 
felület bizony alaposan elválik egymástól.

M űgondra, az alkotás, s ezen keresztül önmaga, 
saját költészete alaposabb megbecsülésére kell fel
hívnunk a szerző figyelmét. Nem tanácsokat akar
tunk neki adni, nem oktatni szerettük volna. Követ
kező -  minden bizonnyal sikerültebb -  kötete elől 
szerettük volna elhárítani az akadályokat.

Bessenyei György

M ŰVÉSZETTÖ RTÉNET

Művészeti Lexikon I.

Az új művészeti lexikon fülszövege megemlíti, 
hogy elődje, az Éber-Gombos-féle mintegy harm inc 
éve fogyott el, de ha igazi értéke szerint méltányoljuk 
az új vállalkozást, még a fülszövegen nem említett 
egyéb körülményeket is figyelembe kell venni. Az 
Éber-lexikon úttörő munka volt, • sokáig az első és 
utolsó ilyenfajta mű, ennek megfelelően hiányosan 
és sok téves adatta l jelent meg, támaszkodni rá  ma 
alig lehet. Az irodalom és a zene területén már 
évtizedek óta folyik az az adatgyűjtő és regisztráló 
munka, s ez a lexikonszerkesztőket is segítheti -  
a képzőművészetre vonatkoztatva viszont csak a 
legutóbbi időkben született meg a dokumentációs 
anyag rendszeres feldolgozása. A művészettörténeti 
szakma még így is -  legyünk tárgyilagosak -  jócskán 
elmarad a hazai irodalom- és zenetörténeti kutatások 
mennyisége és fejlettsége mögött, kisszámú művelőit 
nemcsak a szűkebb szakterületek, hanem sok egyéb 
szempont is örökösen megosztották. Mindezek elle-

Főszerkesztő: Zádor Anna és G enthon  István

(Akadémiai Kiadó, 1965.)

nére az új Művészeti Lexikon első kötete állja a ver
senyt a többivel -  talán a nagy, nemzetközi forga
lomban levő művekkel is - ,  és ha tudom ásul vesszük, 
hogy m unkatársainak száma megközelíti a százöt
venet, csak csodálattal adózhatunk a szerkesztők 
szervezési „állóképessége” előtt. E nnyi m unkatárs
nak a megnyerése és egyetlen vállalkozásba való 
bevonása e szakterületen példa nélkül álló teljesít
mény.

Az első szempont, ami a lexikon végiglapozása so
rán felmerülhet, az anyag arányosításának kérdése. 
Ez minden tekintetben meggyőzően sikerült. Ö röm 
mel látjuk, hogy a grand-art hagyom ányos műfajai 
mellett milyen igényes helyet foglalnak el az ipar
művészet, a technikai eljárások, a  szakirodalom és
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a rokon területekkel határos kérdések tárgyalása. 
Hasonlóan szerteágazó és arányosan tagolt a kor
szakok szerint megoszló művészeti anyag is. Kevés 
nyomát érezzük a jelenkorral szemben tartózkodó 
akadémikus m agatartásnak -  sőt, m int az előszó is 
említi, a szerkesztés figyelembe vette, hogy az olvasók 
elsősorban a  m ai problémák tisztázásáért emelik le a 
kötetet a könyvespolcról. Az 1964-ben lezárt cédula
anyag im ponáló gazdagságban és az idő által való
színűleg m ajd  igazolódó szelektálással tartalmazza 
a második világháború óta eltelt két évtized A-E-ig 
terjedő m űvészetét is. Természetes, hogy a magyar 
vonatkozású címszavak előnyben részesültek, e téren 
is optim álisnak látszik az arányosítás.

Egyetlen szerkesztői elv van csupán, amellyel 
nem érthetek egyet, de ez elég súlyos: a művészetel
méleti kérdések szinte teljes elhanyagolása. Nem 
arról van szó, hogy a lexikon pótolhatná az ilyen 
jellegű m unkák sajnálatosan alacsony színvonalát, 
de legalább minimális mértékben kitérhetett volna 
az esztétikai szempontok bővebb ismertetésére. Gon
dolok pl. az esztétika címszó rövidségére, itt rövidre 
fogva a szó eredetét és a képzőművészettel foglal
kozó esztétikai kutatások vázlatos kialakulását, főbb 
iskoláit stb. m eg kellett volna említeni. Hasonló
képpen m ostohán bánt a kötet az elméleti szakírók 
jellemzésével. Benedetto Croc érői csupán annyit 
tudhatunk m eg, hogy az intuíció fontossága mellett 
„formalista nézeteket hirdetett” ( !). Méltányos ismer
tetést kapott Alexander Bernât, de például A. Dvorak 
iskolát a lapító  szemléletmódja még néhány sort meg
érdemelt volna. Nem találni Bergson nevét, aki 
pedig ösztönző hatással volt a  századfordulót kö
vető évtized művészetére. Az egyes műfajok ismerte
tésénél is hiányzik a mélyebb elméleti háttér. Pél
daként az alkalmazott művészet címszót említem meg, 
ahol nemcsak a szűkebb alkalm azott műfajokat kellett 
volna megem líteni, hanem azt is, hogy a funkció ré
vén a m űvészet minden tárgyi produktum a elsősorban 
„alkalm azott” , és csak másodsorban, csak a funkción 
felül zár m agába különböző minőségű speciálisabb 
tartalm akat. Az ilyen kérdések rövid megvilágítása 
már csak azért is szükséges, m ert a  köztudatban sok 
félreértés, és a korszerű szintetikus látásmódot tel
jesen nélkülöző elméleti elképzelés él.

Nem lehet feladatom, hogy az egész első kötetet 
részletesen ismertessem, helyette csak a saját szűkebb 
szakterületem, a modern művészet szempontjából 
teszem m eg azokat az észrevételeket, amelyeket min
dig, a legtökéletesebben szerkesztett lexikon ese
tében is m eg lehet tenni. A legfájóbb pont az avant- 
gardizmus cím szót követő szöveg. M iután itt említést 
nyer, hogy a  fogalom a posztimpresszionizmust kö
vető törekvéseket gyűjti össze, az alábbi sorok olvas
hatók: ,,. . . tévesen vonva le az impresszionizmus és a 
posztimpresszionizmus tanulságait, a  mindenáron 
való formai újításra tör még akkor is, ha ennek az újí
tásnak a  művészi valóságlátásban még nem értek 
meg a  feltételei.” Pont, vége. Érthetetlen, hogy e 
tudományos igényű munkába hogyan kerülhetett be 
az avantgardizm us történeti kialakulásának okait,

főbb irányzatait, jellegzetes ellentm ondásait stb. 
tárgyaló címszó helyett ez a kurta  megállapítás. Csak 
annyit kívánok megjegyezni, hogy a  szép műveket 
produkáló impresszionizmus -  az akadémizmustól 
eltekintve — a legminimálisabb program ú irányzat 
volt az u tóbbi két évszázad művészetében, és az 
ellene forduló törekvések, ha van is sok hibájuk, 
abban  feddhetetlenek, hogy szigorúbb és tartalm asabb 
norm ákat kerestek. Kár, hogy a lexikon nem a meg
előző avantgarde címszó gondolatm enetét követte, 
am ely finom  iróniával az igazi avantgarde m aga
tartás és az avantgarde iskolák gyakran szétváló 
sorsára céloz, és ezzel az utalással lényegesen köze
lebb kerül századunk művészetének egyik kulcs
kérdéséhez. Azt, hogy a két avantgarde címszó mi
ért nem  kapott irodalmi jegyzéket, nehéz lenne meg
indokolni.

A lexikonnak ez a baklövése — itt is az elméleti 
háttérben  van a hiba! -  annál is inkább feltűnő, 
m ert a szerkesztők különben gondos munkával ros
tálták  ki a  „régi cédulákat” . Groce em lített jellem 
zése m ellett a felületes értékelés zsargona még csak 
egy helyen bukkan elő, Csernus T ibor egyébként igen 
m éltányos bemutatásánál. K ár volt „sokat vitatott 
a lko tása id ró l beszélni, mikor a szöveg utána ponto
san megm ondja, milyenek is azok az alkotások. 
Csernus m ég fiatal művész, és ha vitatottságát a leg
jobb  indu la tta l értelmezzük, akkor is azt kell monda
nunk, hogy többet és jellemzőbb tartalom m al vitat
koztak Greco, Rembrandt, M unkácsy és Picasso 
művein.

A X X . századi anyag bem utatása egyébként példa
m utatóan  töm ör és értékes. K ülön is kiemelném az 
amerikai művészet szinte kismonográfiával felérő 
m éltatásának modern építészeti és festészeti részét, 
de ugyanígy az Ausztria művészetét, Csehszlovákia 
m űvészetét összefoglaló címszavak XX. századi 
vonatkozásait. (Bár nem tartozik szűkebb anyagom
hoz, de meg kell említenem az egyiptomi [Varga 
Edit] és az etruszk [Szilágyi J .  Gy.] művészet önálló 
opuszokkal is felérő értékes ismertetését.) A modern 
m agyar festészet tárgyalását olyan oszlopok tartják, 
m int G enthon István Barcsayról és Czóbelről írt igen 
töm ör és tartalmas sorai, vagy Ném eth Lajosnak 
Csontváryt és Egryt bemutató kis tanulm ányai. Az 
egyetemes modern művészet mestereit Körner Éva 
vállalta m agára, úgy érzem a kortárs művészetről 
való írás nehéz feladatát nagy részben olyan fokon 
oldotta meg, hogy az bárm ely, nemzetközi hírű 
lexikonnak is becsületére válnék. M egállapításain az 
idő nem  sokat fog tudni korrigálni — s egy lexikon 
esetében ez a legnagyobb eredmény. Két tárgykör 
m egjelenését külön örömmel üdvözöljük. Az egyik a 

folyóiratok — a külföldiek is — regisztrálása, a másik a 
galériák említése. Mindkét területet azonban bőveb
ben kellene tárgyalni, az Ernst Múzeum mellett remél
jü k  megjelennek majd a következő kötetekben a jelen
tősebb m agyar magángalériák is, és azok a külföldiek, 
am elyeknek nemzetközi jelentősége van. A folyóiratok 
körén is lehetne talán még bővíteni.

A következő kiadások szám ára javasolnám  javítani
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az alábbiakat: Az amszterdami Stedelijk M úzeum  
nemcsak holland anyagot gyűjt, hanem egyben a leg
színvonalasabb gyűjteménye Európában az egye
temes modern anyagnak is (pl. talán a legjobb 
Chagall-gyűjteményt tartalm azza). Appel Corneille- 
lel és Constant-tal alapított művészcsoportja 1948 
után több jelentős festővel bővült és , ,C obra” néven 
vált ismertté az európai művészeti életben. A „C ob
ra” az absztrakt expresszionizmus legjelentősebb 
művészcsoportja lett, megérdemelne egy címszavat. 
Ugyancsak az igen színvonalas Corneille is, akinek 
magyar vonatkozása is van; 1947-ben egy évig nálunk 
élt és dolgozott. De ugyancsak hiányoznak az 1945 
utáni spanyol, olasz és amerikai művészcsoportok is. 
Az Absztrakt művészet címszóból hiányzik az utolsó 
öt év sokat emlegetett irányzata, az informale- vagy 
gesztusfestészet. Ez a címszó is felvet néhány elmé
leti problémát, például, hogy létezik-e minden ta r
talomtól mentes, „puszta forma”, ahogy azt a szöveg 
feltételezi.

Külön említést érdemel a képmellékletek kérdése, 
mert képzőművészetről lévén szó, a képeknek egy 
ilyen műben kulcspozíciójuk van. A modern anyagra 
korlátozva megjegyzéseimet: aránytalanság tapasz
talható az egyes irányzatok képekkel való kitüntetett- 
ségében. Az expresszionizmus címszót hat kép tám o
gatja, míg a dadaizm ust egy sem. Súlyosbítja a hely
zetet, hogy míg egyes expresszionista festők külön 
képekkel is rendelkeznek, addig sem Ernst, sem Arp 
dadaista korszakáról nincs mű reprodukálva, és nem 
kapott képet Marcell D ucham p, a dadaisták leg- 
eklatánsabb képviselője sem. Mostohán bán t el a 
képszerkesztés az absztraktokkal is, mégiscsak egy öt

évtizede élő irányzat, rengeteg válfajjal és iskolával, 
és csupán egy kép illusztrálja a címszóba foglaltakat. 
(Az eszkimó művészet pl. ugyanannyi szöveghez 
tizennyolc képet kapott.) Sokallom viszont, hogy 
Hans Érni, e meglehetősen modoros és inkább csak 
lokális jelentőségű svájci grafikus két képet kapott, 
amikor olyanok, m int Doesburg, Dubuffet, Campigli, 
vagy az em lített Duchamp egyet sem. A képek nyo
mása a la tta  m arad a magyar kiadványok átlagszín
vonalának, néhány foto lehetne élesebben exponált 
(pl. Bauhaus). Az óriási képanyag összeállítása 

azonban mindenképpen a lexikon egyik fő erősségévé 
vált, és a velejáró  munka csak elismerést érdemelhet.

Befejezésül még egy olyan problém át vetnék fel, 
ami némiképpen túlm utat e recenzió határain . Most, 
hogy optimális arányban látjuk lexikonba foglalva 
az egyetemes és magyar művészet alkotásait, fölmerül 
az óhaj : bárcsak a reális igényeknek valam ilyen töre
dékéig, de így lenne ez a nemzetközi kiadványokban 
is. A magyar művészet még a legm inimálisabb mérték
ben sincs megemlítve a nyugat-európai kiadványok
ban, és ezen sürgősen segítenünk kellene. A legjár
hatóbb út ta lán  az UNESCO akcióiban való aktívabb 
részvétel lenne, hiszen ezt az intézm ényt ilyen fel
adatok megoldására találták ki. E percben még a 
Fülöp-szigetek képzőművészeti élete is több szálat 
talált a nemzetközi kapcsolatokra, m int mi. Ideje 
volna ezen az elmaradáson segíteni: — nemcsak a 
világ művészete nálunk, hanem mi is az egyetemes 
művészetben, e két kritérium így, együtt, jelzi egy 
ország művészeti életének rangját.

Perneczky Géza

ZENETÖRTÉNET

Az első összefoglaló magyar Bartók-monográfia 
-  közügy. A XX . század m agyar szellemi életének ez 
az óriása a művészetek egy ágában, a muzsikában 
világviszonylatban kora legnagyobbjai közül való. 
Itthon ennél is több. Életműve jelkép és mérce, 
amelyet megfejteni s a maguk léptékét hozzáigazí
tani máig nem szűntek meg a művészet többi ágának 
hazai legjobbjai. Nálunk Bartók megközelítésének 
csak egyik útja indul a zenetudomány felől. És ha ez is 
a  legtermészetesebb út, művelői alighanem jól érzik 
esztendők óta, hogy az első Bartók-összefoglalás nem 
a szakma belügye lesz. M i másért váratott volna 
magára oly soká ez a m agyar Bartók-monográfia? 
Moreux, Citron és társaik gátlástalanul gyártották 
Bartók-könyveiket idegenben. Itthon persze nem a 
munkakedv és a munkás kéz hiányzott. Értékes, sőt 
úttörő könyvek tucatjai, fontos cikkeknek pedig 
százai jelentek meg. Valóságos munkamegosztás,

Ujfalussy József: Bartók

( / - / / .  kötet. Gondolat, 1965. Kis Zenei Könyvtár 29—30.)

területfelosztás kezdődött. Demény János bevette 
m agát a levél- és dokumentumgyűjtés erdejébe, 
Szőllősy András hozzálátott a műjegyzék megala
pozásához és a  Bartók-írások közzétételéhez, Bónis 
Ferenc az ikonográfiát vette m unkába, hogy csak a 
sokkötetes kutatókat említsük e területről. Lendvay 
Ernő több m int tíz esztendeje kezdte el ú ttörő  zene- 
elméleti mélyfúrásait, s az eredményei körül keve
redett vihar ú jabb hasznos kutatókat sodort a 
Bartók-elemzéshez. Közben, zenepolitikailag nehéz 
időkben, 1955-ben Szabolcsi Bence egy rövid, mag
vas fölméréssel iránytűt adott a további kutatások
hoz. Később nemzetközi konferenciát rendeztünk, 
m ajd Bartók-archívumot alapítottunk, -  m indezt 
m ár a nagy, az időtálló összefoglalás siettetésére. De 
miközben összkiadásról, hanglemez-összkiadásról
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érlelődnek tervek, mikor egy-egy részletterületen 
már nagy terhelést is kibírt volna a talaj, nem volt 
egyetlen terjedelmesebb, adata iban  megbízható 
Bartók-monográfiánk. Azt ugyanis, néhány regényes 
munka szerzőjét kivéve, minden magyar Bartók- 
kutató jól lá tta , hogy a „nagy összefoglalás” ideje 
még távol van. O lyan mennyiségű adat és elemző 
megfigyelés terem  hónapról hónapra, hogy a speci
alizálódásnak itt-o tt apróbb személyi rivalizálással 
is kuszáit frontján nehezen tud  m a egyetlen kutató 
időtálló összegezéssel kiugratni. Főként, ha tisztán 
látja, m it vár ettől a voltaképpen első Bartók- 
monográfiától az egész magyar szellemi közvélemény.

A G ondolat Kiadó érdeme, hogy megtalálta a 
formát, am elyben kikényszerítheti ezt a régóta várt 
teljesítményt, — és főként m egtalálta azt a tudóst, aki 
a Bartók-kutatás jelenlegi stádium ában talán egyedül 
képes megfelelni ennek a feladatnak. A forma: a Kis 
Zenei K önyvtár, amely legjobb köteteivel m ár eddig 
is ideális zenei tudományos ismeretterjesztő fórum
nak bizonyult és amelynek sorozatából még hiány
zott a Bartók-kötet. Az író: Ujfalussy József, a 
Zeneművészeti Főiskola professzora. Hogy ő lehet 
a B artók-literatúra e fontos új láncszemének talán 
legideálisabb kikovácsolója, azt m ár eddigi munkás
sága is sejtette. Ahány könyv és tanulm ány, annyi
féle terü letrő l elinduló megközelítés. A marxista 
zeneesztétikában úttörő „A  valóság zenei képe” és a 
filológiailag mintaszerű Bartók Breviárium, egy 
Bartók form atípusait fölmérő stúdium , vagy egy 
Erkel szövegkönyveit elemző dolgozat éppúgy szerves 
része ennek a tudós-portrénak, m int mélyreható 
klasszika-filológus képzettsége vagy filozófiai művelt
sége. Egy dolog azonban m inden írásában, szóbeli 
megnyilatkozásában közös. Nem ismeri a  kizárólagos 
szakági leszűkítést, nem tud ha  bár zseniálisan is, 
de csak szakbarbár lenni.

Húsz évvel Bartók halála u tán  megszületett hát 
az első terjedelmes m agyar Bartók-összegezés. 
Szerencsés körülménynek hisszük, hogy éppen meg
szövegezése előtt lexikon-kívánta formában is 
Ujfalussy Józsefre hárult az eddig szétszórt életrajzi 
adatanyag és a Bartók zenéjéről írottak összefogla
lása. (Üj Zenei Lexikon, I. kötet, Zeneműkiadó, 
1965.) E  főpróba u tán  biztosabban kezdhetett 
könyve írásához; az ott még kényszerűen külön
választott életrajz és zenei elemzés itteni összeötvö- 
zésekor, kibővítésekor inspiráló élmény lett magának 
a szerzőnek is az életút és életm ű ezernyi összefüg
gését fölfedni, megfejteni, m egláttatni. A Gondolat 
K iadónál megjelent -  életrajzi áttekintő táblázattal, 
műjegyzékkel (Szőllősy A ndrás munkája) és iro
dalomjegyzékkel végül is több m int 21 A/5 ívnyi, két 
kötetben kiadott -  monográfia műfaji meghatáro
zását, helyét az eddigi Bartók-literatúrában maga a 
szerző írja  meg előszavában. , ,Tudom , hogy a rész
letes és m inden ízében m egbízható, végleges tudo
mányos összefoglalás ideje még most sem jö tt el.” 
Üj adatok közlése helyett feladatának azt tarto tta, 
hogy a Bartókra vonatkozó tudom ányos publikációk 
eredm ényeiből mennél többet közöljön az olvasó

közönséggel, abban a meggyőződésben, hogy „az 
efféle közvetítő, átmeneti összegezésekre szükség van, 
még akkor is, ha helyenként feltevésekkel kell egyes 
hézagokat áthidalniuk. Hozzásegíthetnek a köztu
datban  kialakuló Bartók-kép egészséges formálódá
sához, de talán közvetve még a részletes elemző és 
filológiai kutatások is vehetik hasznukat” . M ajd 
eredményeinek javát az eddigi Bartók-kutatóknak 
köszönve így sommázza saját kutatási területét 
Üjfalussy József:,, (A könyv) m agáénak -  egy néhány 
esztétikai gondolaton kívül -  legfeljebb az élet
rajzi események és az alkotó pálya kibontakoztatá
sának párhuzam os kifejtését, szüntelen egymásra- 
vonatkoztatását mondhatja.”

H a csak a  dolog könnyebbik oldalát nézzük is -  
az eddigi publikációkon alapuló mennél bőségesebb 
életrajzi tájékoztató összefoglalást - ,  szinte belát
hata tlan  m éretű szakirodalom feldolgozása várt a 
szerzőre. Nehezítette m unkáját a sok ellentmondó 
adat, félrevezető közlés, kétértelműség. Hogy ebben 
az első rendező kézre váró zűrzavarban pompás 
filológiai felkészültségével fölényesen lett úrrá, nem 
volt meglepetés. H add tegyük azonban szóvá feldol
gozásm ódjának bravúrját: olvasmányos szövegében 
egyetlen lábjegyzet nélkül százszámra olvashatók a 
fontos filológiai utalások, forrásközlések, hogy hon
nan  idéz, kinek a fordításában, mennyire szava
hihető a közlés, hol kell módosítani a  korábban el
fogadott adatokat stb. Ami más muzsikus-biográfia 
esetében talán nem több a kötelező gondosság tényé
nek megállapításánál — hogy ti. minden lényeges 
életrajzi mozzanatot felölel és a m ai kutatás állása 
szerinti legpontosabb adatokkal támaszt alá, hogy 
nem  hátrál meg a kényes kérdések elől, hogy tárgyi 
tévedést benne árgus szem is alig talál —, itt, a 
Bartók-literatúrában, a legmagasabb dicséret. H a 
valaki meg akarja érteni, m iért volt oka az első 
összefoglalás fáradságos m unkájától húzódozni a 
m agyar Bartók-kutatásnak, vesse össze az életrajz 
egy-egy fejezetének bem utatását Ujfalussy József 
könyvéből, és a  nyugati világ kétségkívül legjobb 
monográfiájából, H. Stevens művének új, 2. kiadá
sából (The Life and Music of Béla Bartók, New 
York, 1964), -  a különbség beszédes. A fiatalabb 
generációk olvasói és a külföldiek különösen hálásak 
lesznek, de az idősebbek is haszonnal tanulmányozzák 
m ajd azokat a történelmi kitekintéseket, művészet
történeti helyzetképeket, amelyek nélkül Bartók 
egy-egy korszakát, tettét nehéz megérteni, amelyek 
zenéjének stílusváltásait nemegyszer elhatározóan 
befolyásolták, -  és amelyeket először foglalt össze 
Bartók-könyv. Méghozzá olyan színvonalon, ered
ményességgel, hogy Ujfalussy József m unkáját a 
zenetörténetirásban metodikailag is fontos lánc
szemnek érezzük.

Nos, am i pedig Bartók muzsikájának bem utatását 
illeti, éppen a -  már az előszóban szerényen aláhúzott 
— ,,párhuzam os kifejtés” vezeti biztos úton a könyv 
íróját. Az a komplex látás- és feldolgozásmód, amely
re  a  Bartók-irodalomban Szabolcsi Bence „Csodá
latos m andarin” -tanulm ánya adott először példát,
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itt az életmű javát birtokába veszi. A gyermek- és 
tanulóévek termését kivéve, amelyből csak szemel
vények jelentek meg eddig, Bartók szinte minden 
kompozíciója szóba kerül, mozaikkőként beleillesz
kedik az összképbe. Természetesen nincs hely m in
den mű részletesebb elemzésére, de még a stílusjegyek 
kottapéldákkal illusztrált analízisére sem ad módot 
a sorozat jellege. Ügy érzi az olvasó, Ujfalussy 
József ez esetben nem is híve az iskolás „bem utatás
nak” . Amit akar, ennél több. Olyan távlatból látja 
és láttatja ugyanis tárgyát, amire húsz évvel a kom
ponista halála u tán eddig kevés zenei monográfia 
vállalkozott. Ebből a perspektívából nem is nagyon 
merül fel az egyes művek ismertebb-nemismertebb 
volta. Megfogalmazásával, érzékletes stílusával azok
hoz is beszél, akik Bartók művészetének a kottaírás 
eszperantóját nem tudva is hívei. Másfelől viszont 
amúgy sem volnának elegendőek a szűkre szabott 
kottapéldák. Gondolatvezetésének szakember szem
mel való végigkövetéséhez egyszerűen „ tudn i kell” 
a Bartók-oeuvre-t. (Ilyen értelemben a tudományos 
ismeretterjesztés álarca mögött nagyon is nehéz 
fajsúlyú szakmunka !)

Részletekbe menő zenei analíziseiben törekvése 
láthatólag főként arra irányul, hogy a következő 
három tém át árnyaltan kidolgozza: 1. a  stíluskor
szakok problem atikája; 2. az ún. zenei „intonációk” 
sajátos bartóki típusainak föltérképezése; 3. néhány 
alapvető, az egész életművön végigvonuló és eszté
tikai jelentésű szerkezettípus jelentéstanának meg
fejtése, értelmezése. Noha nem marad adósunk az 
utolsó Bartók-művek állítólagos kompromisszumá
nak, a verbunkos-elemek lassú újrabefogadásának és 
megannyi, szakmai körökben sokat vitatott kérdés
nek alapos megválaszolásával, -  én a föntebb kiemelt 
három tém ában érzem legerőteljesebben az egyéni, 
eredeti tudom ányos gondolatok jelenlétét. M ert m ár 
a periodizálás kérdésénél is lépten-nyomon észlel
nünk kell, hogy a korábbi (sorszámmal skatulyázó) 
periodizáláshoz mérten mennyit finomít az eddigi 
szakirodalom eredményein, -  amelyekre lelkiismere
tesen hivatkozni egyébként nem  szűnő etikai szigora 
készteti. A Bartók-,,intonációk” jellemzése során 
sem csak számszerűen gazdagítja az eddigi megfigye
léseket, hanem  az egyes főbb intonációk jelentésének 
összevetésében, árnyalatainak megfejtésében is egész 
sor új, tudom ányos értékű megfigyelést m ondhat 
magáénak. A harm adikként kiemelt témakör — az 
egy- vagy több  tételes kompozíciók részeinek föl
építésében, szimm etriarendjében megmutatkozó tí
pusok és azok jelentéstana — voltaképpen Ujfalussy 
József legsajátabb területe volt már eddig is. T óth  
Aladár egykorú kritikáinak zseniális megfigyelései, 
Szabolcsi Bence idevágó utalásai, Lendvay Ernő 
merőben más vágányon haladó mikroanalíziseinek 
néhány végkövetkeztetése csak inspirálta, rendet ő 
teremtett ebben a tém ában. Azzal, hogy vizsgáló
dását következetesen kiterjesztette az egész életm űre, 
-  nem riadva meg olyan látszólag merész párhuza
moktól sem, m int pl. a  m iniatűr 2. Siratóének és a 
felvonásnyi , ,Kékszakállú” szerkezetének összevetése.

Értékes megállapításainak akár csak javát is 
sommázni -  reménytelen egy rövid beszámoló kere
tében. A könyvet m ár olvasták és olvasni fogják 
szakemberek és laikusok, muzsikusok és irodalmárok. 
Éppen, mert a könyvnek biztosan lesz „folytatása”, 
új kiadása, talán terjedelmének és m űfajának korlá
tot nem szabó változata (remélhetőleg alapos m utató
val, ez valóban nélkülözhetetlen), és mert idegen 
nyelvű kiadása nagyon is fontos volna — néhány 
személyes gondolatot fűznék ide.

Ujfalussy József szemlélet- és láttatás-m ódjának 
legfontosabb erényei közül való, hogy sokoldalú 
műveltsége és absztraháló tehetsége révén birtokában 
van annak a rendíthetetlen nyugalm ú „kívülállás”- 
nak, amely képessé teszi személyes tetszés-nemtet
szésétől függetlenül esztétikai szinten feltárnia a 
Bartók-muzsika jelentésrendjét. Ehhez felül kell 
emelkednie a Bartók-kompozíciók anyagi, „zenélés”- 
mivoltának szűkebben szakmai szintjén, és a kom
pozíciónak — egy bizonyos vonatkozásban mégis
csak mint mesterségbeli teljesítménynek — „értékes
ség”- ,  jsikerültség” több-kevesebb joggal mérhető 
kategóriáját figyelmen kívül kell hagynia. Szíveseb
ben elemez tehát olykor kevésbé súlyos darabokat 
is, ha „érdekesek” , jobban illenek egy-egy intonáció, 
formatípus fejlődésmenetébe, — olyanok rovására, 
amelyek magányos, egyszeri nagy erejű Bartók- 
vallomások, s róluk ma még kevés a leszűrt logikával 
elmondható. Nem várjuk persze a rangsoroló osztá
lyozást, hisz az az időre, az ízlésében is változó utó
korra vár. (Bár azért tárgyilagos stílus keretein 
belül is hangot lehet adni annak, hogy pl. maga 
Bartók a „Fából faragott királyfi”-t később sokkal 
kevésbé szerette és sikerületlenebbnek tarto tta , mint 
a „Kékszakállú”-t [1925. V. 15-i levele E. Latzkó- 
hoz, Ujfalussy kéziratának lezárása u tán  közzétéve]; 
hogy a különféle szerkezettípusokkal, finálékkal való 
kísérletezések néha csak viszonylagos kudarcok után 
értek be stb.) Ujfalussy József szemléletmódja — 
mondhatjuk-e vajon tudatosan szenvedélytelennek, 
túlzottan intellektuális hűvösségűnek? — néha oda 
vezet, hogy megrázó erejű, hihetetlen zeneszerzői 
teljesítményt jelentő, de „egyszeri” csúcsművek csak 
összehasonlításként, félmondatokban kerülnek bele 
könyve zenei elemzésének szövegébe. (Pl. 1. Zongora- 
verseny lassútétel.) Vagy hogy egyes zongora-ciklu
sok „intonációs problém ájú” darabjai m ellett keveset 
tudunk meg a sorozat látszólag „szürke” , de jelentős 
társdarabjairól. A gondolati fegyelmezettségnek ezen 
a szintjén Ujfalussy Józsefnek nem kellene m ár 
félnie a szubjektivebb hangtól, a prim ér muzikális 
reflexióktól, -  Tóth Aladár, Szabolcsi Bence számos 
eruptív állásfoglalása jó  példa arra , hogyan dönthe
te tt le „nehéz” művek előtt korlátokat a szenvedé
lyes érvelés. A „M andarin” ma persze m ár nem til
tott gyümölcs, de éppen ennek a nagyközönség kezébe 
is eljutó monográfiának volna még m iért harcolnia. 
(Csak egy példa: miért éneklik ma is többet az 
1906-os népdalfeldolgozásokat, m int az 1929-es 
20 magyar népdal remekeit?) A könyv sok olvasója 
ma még botorkál Bartók oeuvre-jében, szeretné a
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maga formálódó gondolatait p róbára  tenni. Mind
annyiunk álta l átélt, néha zeneszerzés-technikailag 
is megfogalmazható értékkülönbségek vannak, ezek 
itt-ott ta lán  keresztezik is az egyébként valóságos 
esztétikai érdekesség-rendet. — Jó  volna tudni taná
csot adni, m iként tükröződhetne m indez a  könyv nem 
műismertetéseket sorjázó, hanem  fontosabb felada
tokat először megoldó, feltétlenül m egtartandó konst
rukciójában. M ert az is igaz, hogy az eddigi stílus
elemző Bartók-irodalom — noha lassanként könyv
tárat tölt meg -  rengeteg fehér foltot hagyott az első 
alapos összefoglalás írójának, gyakran nem  sokat 
könnyít m unkáján.

Zárójelben, egy részletprobléma erejéig szóvá 
tenném a kortárs-zene beállítását. Mintaszerű a 
fölmérés, rengeteg új m ozzanatra hívja fel a figyel
met. Ahogy pl. Bartóknak a Schönberg-körhöz való 
viszonyát elemzi, rendkívül meggyőző. A Sztravinsz- 
kij-interpretálásban azonban ham is felhangokat 
érzek megcsendülni. Ün. neoklasszikus korszakával 
kapcsolatban Sztravinszkij , ,kígyóvedléseiről” itt is 
szó esik. Ennek a kissé egyoldalú tolmácsolásnak 
M agyarországon tradíciói vannak. Bartókért, Kodá
lyért harcolva 30 éve zenepolitikailag talán volt is 
létjogosultsága. M aguk Bartókék is részben mást 
vártak Sztravinszkijtól az 1920-as évek után. Mégis, 
nem volna lassan időszerű ezt a  Sztravinszkij-képet

fölülvizsgálni, végre egyszer elsősorban a komponista 
zenei megnyilatkozásaira figyelve, méghozzá a  teljes 
életm űvet előítéletek nélkül fölmérve? N éhányan 
zenészek meglepődve figyeljük, milyen energiával, 
akár esztétikai kategóriák kitágításával küzdenek 
a teoretikusok, hogy egynémely századunkbeli nagy 
polgári író oeuvre-jét közelebb tudjuk magunkhoz. 
Sztravinszkij esetében távolról sem volna erre szük
ség. De vessünk m ár egyszer számot azzal, miként is 
volt az a bizonyos „oroszos periódus” utáni törés, 
hogy jogos-e annyira és azért magunkénak vallani 
az első korszakot, m int tesszük, s cserébe szánakozva 
elutasítani a  folytatást.

*  *  *

Á tm eneti összegezésnek mondja m unkáját Ujfa- 
lussy József, -  a  Bartók-kutatás valóban új adatokat 
és zenei megfigyeléseket hoz felszínre nap m int nap. 
K önyvét becsukva ennek elsősorban azért örülünk, 
m ert ez annak a záloga, hogy a szükséges életrajzi 
pótlásokkal, kiigazításokkal együtt tovább dolgozik 
m ajd a kiválóan megalapozott Bartók zenei port
rén, s ta lán  még a mi generációnknak megélhető 
közelségbe hozza a sokat emlegetett nagy tudom á
nyos összegezést.

Somfai László

VISSZHANG

Két év munkatársai

A K R IT IK A megindulásának második évfordulója Becsky Andor -  tudományos kutató
alkalmából tesszük közzé mindazon munkatársaink név- Beér János — egyetemi tanár, az
soráty akik írásaikkal lapunk munkájában részt vettek. ELTE jogi karának
Csak egyetlen adatot közlünk mindannylukról: a munka tanszékvezető profesz-
hely nevét3 ahol dolgoznak. Ennek alapján olvasóink arról szora
is tájékozódhatnak , hogy melyek azok a tudományos Bessenyei György — az ELTE magyar iro
műhelyek, amelyeknek tevékenységére lapunk támaszkodik. dalom történeti tanszé

kének docense
Almási Miklós — a Színháztudományi Béládi Miklós — az M TA Irodalom 

Intézet munkatársa történeti Intézetének
Antal László — a budapesti egyetem munkatársa, a K ritika

(ELTE) nyelvészeti
Benkő Ákos

rovatvezetője
tanszékének docense -  tanár, Kecskemét

Aradi Nóra -  az ELTE művészet- B. Nagy László -  az Irodalom történeti
történeti tanszékének Intézet m unkatársa
docense Bodnár György -  az Irodalom történeti

Balogh László — a M agyar Rádió iro Intézet munkatársa
dalm i osztályának cso Bojtár Endre -  az Irodalom történeti
portvezetője Intézet munkatársa

Bata Imre -  a debreceni egyetemi Bokor László — tanár
könyvtár m unkatársa Borbély Sándor — A KISZ Ifjú Művészek

Barta János -  egyetemi tanár, a deb K lubjának vezetője,
receni egyetem magyar tudományos kutató
irodalom történeti tan Borza Lucia — a Tankönyvkiadó V ál
székének vezetője lalat szerkesztője
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Botka Ferenc 
Bőgel József

Csata Károly 
Csetri Lajos

Czine Mihály

Dávid Katalin

Demény János 
Dénes Katalin

Der si Tamás

Diószegi András

Dobossy László 

E. Fehér Pál 

Emödi Natália 

Erdélyi Ilona 

Erdei Ferenc 

Erényi Tibor

Farkas László 
Fábián ^oltán 
Fekete Sándor

Fényi István

Ferenczi László

Féja Géza 
Forgács László

Fôldeÿ Klára

Fülöp László

Gara László 
Gondos Ernő

Györffy Miklós 
Gyurkó László

-  tanár
-  a Művelődési Miniszté

rium népművelési osz
tályának m unkatársa

-  tanár
-  a szegedi egyetem m a

gyar irodalomtörténeti 
tanszékének adjunktu
sa

-  az ELTE irodalom tör
téneti tanszékének do
cense

-  a Szépművészeti M ú
zeum m unkatársa

-  tudományos kutató
-  a Szépirodalmi Könyv

kiadó szerkesztője
-  az Esti H írlap m unka

társa
-  az Irodalom történeti 

Intézet m unkatársa, a 
Kritika felelős szer
kesztője.

-  az ELTE szláv tan 
székének docense

-  az Élet és Irodalom  
munkatársa

-  a Nemzeti Színház 
dram aturgja

-  az Irodalomtörténeti 
Intézet m unkatársa

-  író, a Hazafias N ép
front főtitkára

- a z  M SZM P Párttör
téneti Intézetének 
munkatársa

-  az Üj írás m unkatársa
-  író
-  az Irodalomtörténeti 

Intézet m unkatársa
-  a Népszabadság kul

turális rovatának m un
katársa

-  az Irodalom történeti 
Intézet m unkatársa

-  író
-  az ELTE irodalom- 

történeti tanszékének 
kutatója

-  a Művelődési Minisz
térium óvodai osztá
lyának vezetője

-  a debreceni egyetem 
magyar irodalom tör
téneti tanszékének ta 
nársegéde

-  író, Párizs
-  az Irodalomtörténeti 

Intézet aspiránsa
-  tanár
-  író

Hatiák Péter

Harsányi Zoltán

Hermann István 
Hopp Lajos

Horváth Zoltán 
Horváth Z sigmond

Huszár Tibor 

Iliá Mihály

Illés László

Imre Katalin

József Farkas 

Juhász Béla

Juhász Péter

Kenyeres Zoltán 

Kerékgyártó István 

Keserű Bálint

Király Gyula

Kiss Ferenc

Kiss László 
Klaniczay Tibor

Koczkás Sándor

Kodolányi Gyula 
Kolozsvári Grandpierre Emil 
Kolta Ferenc

Komoróczi Géza

-  az М Т Л  T örténettu 
dományi Intézetének 
m unkatársa

-  Л Tankönyvkiadó Vál
lalat főszerkesztője

-  tanár
-  az Irodalom történeti 

Intézet m unkatársa
-  tudom ányos kutató
-  a  Szépirodalmi Könyv

kiadó szerkesztője
-  az E LT E  filozófiai 

tanszékének adjunk
tusa

-  a szegedi egyetem m a
gyar irodalom történeti 
tanszékének adjunk
tusa,

-  az Irodalom történeti 
Intézet m unkatársa, a 
Nagyvilág rovatveze
tője

-  az Irodalom történeti 
Intézet m unkatársa, a 
K ritika rovatvezetője

-  az Irodalom történeti 
Intézet m unkatársa

-  a debreceni egyetem 
irodalom történeti tan
székének adjunktusa

-  az M TA  I. osztályának 
m unkatársa, tudom á
nyos kutató

-  az Irodalom történeti 
Intézet m unkatársa

-  a M agvető Könyvki
adó szerkesztője

-  a  szegedi egyetem iro
dalom történeti tanszé
kének adjunktusa

-  az E LT E  orosz tan
székének adjunktusa

-  az Irodalom történeti 
In tézet m unkatársa

-  építészmérnök
-  az Irodalom történeti 

Intézet igazgatóhelyet
tese, az Irodalom törté
neti Közlemények szer
kesztője

-  az ELT E  irodalom- 
történeti tanszékének 
adjunktusa

-  tanár
-  író
-  a pécsi Pedagógiai Fő

iskola tanára
az ELT E  ókori keleti 
történeti tanszékének 
adjunktusa
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Kovács Kálmán

Köpeczi Béla

Lekli Béla

Lengyel József 
Losonczi Miklós 
Lukács Antal

Lukács György 
Lukácsy Sándor

Major Máté

Maróthy János 

Martinkó András 

Mádl Antal

Máté Lajos

Mesterházi Lajos

Mészöly Dezső 
Miklós Pál

Mihályi Gábor

Molnár Erik

Molnár János 
Nagy Miklós

Nemeskürty István

Németh G. Béla

Németh Lajos

Nyerges András 
Nyíró Lajos

Osváth Béla

-  a debreceni egyetem 
irodalom történeti tan
székének docense

-  egyetemi tanár, az 
M SZM P KB kulturális 
osztályának vezetője, a 
Helikon főszerkesztője

-  az E L T E  orosz tanszé
kének tanársegéde

-  író
-  tanár, Ráckeve
-  a H unnia Filmgyár 

dram aturg ja
-  egyetemi tanár
-  az Irodalomtörténeti 

Intézet munkatársa
-  egyetemi tanár, a M ű

szaki Egyetem építé
szettörténeti tanszéké
nek vezetője

-  az M TA  Bartók-Archí- 
vum ának munkatársa

-  az Irodalomtörténeti 
Intézet munkatársa

-  egyetemi docens, az 
E L T E  ném et tanszé
kének vezetője

-  szinházi rendező, Bé
késcsaba

-  író, a  Látóhatár szer
kesztője

-  író
-  az Irodalomtörténeti 

In tézet munkatársa
-  a Nagyvilág rovatve

zetője
-  egyetemi tanár, a 

Történettudom ányi In 
tézet igazgatója, az 
E L T E  filozófiai tan

székének vezetője
-  tan á r T atabánya
-  az E LT E  irodalom- 

történeti tanszékének 
docense

-  a H unnia Filmgyár 
alkotó csoportjának 
vezetője

-  az E L T E  magyar 
irodalom történeti tan
székének adjunktusa

-  a Szépművészeti M ú
zeum munkatársa

-  író
-  az Irodalomtörténeti 

Intézet elméleti osz
tályának vezetője

-  a Nemzeti Színház fő
dram aturg ja , az Iro
dalom történeti Intézet 
m unkatársa

Papp Ferenc 

Paulinyi ^oltán 

Pándi Pál 

Pálmai Kálmán

Perneczky Géza 

Petőcz Pál 

Péter László

Pók Lajos

Pomogáts Béla 
Pór Péter 
Radó György 
Rába György

Rényi Péter

Robotos Imre 
Sawrymovicz Eugéniusz 
Sándor Pál

Seres József

Simó Jenő

Sipos István

Somogyi Sándor

Somlyó György 
Sőtér István

Sylvester András

Szabó B. István

Szabó György

Szabolcsi Gábor 
Szabolcsi Miklós

-  a debreceni egyetem 
nyelvészeti tanszéké
nek adjunktusa

-  a M agyar Rádió né
met szekciójának m un
katársa

-  az ELTE magyar iro
dalom történeti tanszé
kének docense

-  a Művelődési Minisz
térium  középiskolai fő
osztályának vezetője, 
egyetemi adjunktus

-  a M agyar Nemzet 
m unkatársa

-  az ELTE filozófiai tan
székének adjunktusa

-  a szegedi egyetem m a
gyar irodalom történeti 
tanszékének adjunk
tusa

-  a Gondolat Könyvki
adó irodalmi szerkesz
tőségének vezetője

-  tanár
-  tanár, Székesfehérvár
-  műfordító
-  író, az Irodalom tör

téneti Intézet m unka
társa

-  a Népszabadség szer
kesztőbizottságának 
tagja

-  újságíró, Nagyvárad
-  egyetemi tanár, Varsó
-  egyetemi tanár, az 

ELTE filozófiai tan 
székének vezetője

-  a Tankönyvkiadó V ál
lalat szerkesztője

-  a Kiadói Főigazgató
ság igazgatója

-  az Irodalom történeti 
Intézet m unkatársa 
az Irodalom történeti 
Intézet m unkatársa

-  író
-  író, egyetemi tanár, az 

Irodalom történeti In 
tézet igazgatója, az 
ELTE rektora

-  a M agyar Televízió 
munkatársa

-  az Irodalom történeti 
Intézet gyakornoka

-  az Üj írás rovatveze
tője

-  tudományos kutató
-  egyetemi tanár, az Iro

dalom történeti Intézet 
osztályvezetője, a
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debreceni egyetem iro
dalomtörténeti tanszé
kének vezetője

Tomis Karel -  a  pozsonyi egyetem 
irodalom történeti tan
székének adjunktusa

Szalay Károly -  a Magyar Televízió 
irodalmi osztályának

Tomics Ljubomir -  a  Tankönyvkiadó Vál
lalat szerkesztője

munkatársa Tornai József -  író
Szerdahelyi István -  az MTA lexikon szer

kesztőségének m unka
Tóth Ágota -  tanár

társa Tóth Dezső az M SZ M P KB kul
Székelyhídi Ágoston -  tanár, Hajdúböször

mény
turális osztályának 
m unkatársa, az Iroda

Széles Klára -  tanár lom történeti Intézet
Sziklai László -  aspiráns, Leningrád m unkatársa
Sziklay László -  az Irodalomtörténeti Tóth Lajos — tisztviselő

Intézet munkatársa Tüskés Tibor 
Ujfalussy József

— tanár
-  az M TA  Bartók-Ar-

Szilágyi János -  a Színháztörténeti In 
tézet munkatársa

chívum ának munka
társa

Szili József -  az Irodalomtörténeti 
Intézet munkatársa

Ungvári Tamás -  a T hália Színház d ra
m aturgja

Takáts Gyula -  író, Vajda György Mihály -  az Irodalom történeti
Tamás Attila -  a szegedi egyetem m a Intézet m unkatársa

gyar irodalomtörténeti 
intézetének adjunktusa

Varga József az Irodalom történeti 
Intézet m unkatársa

Taxner Ernő -  tisztviselő, Varga Károly — az M TA  Szociológiai
Tálasi István -  az Irodalomtörténeti 

Intézet gyakornoka
K utatócsoportjának
m unkatársa

Térfy Tamás -  a Művelődési Minisz
térium sajtóosztályá

Vargha Kálmán -  az Irodalom történeti 
Intézet m unkatársa

nak vezetője Varga Rózsa -  az Irodalom történeti
Tolnai Gábor -  egyetemi tanár, az Intézet m unkatársa

ELTE magyar iroda Visontay Ernő — tanár
lomtörténeti tanszéké
nek vezetője, a Tudo
mányos Minősítő Bi
zottság titkára

Wéber Antal -  az E LT E  m agyar iro
dalom történeti tanszé
kének docense, a K ri
tika társszerkesztője

A ,,világszlnház" hívei is a kísérletezés szabadságában látják a magyar színészet jövőjét. S  a párizsi 
és a varsói zsebszínházak, pinceszínházak példáját emlegetik. Abban egyetértek velük, hogy minél több dara
bon próbára kéne tennünk színészetünk teljesítőképességét. De ne felejtsük el, hogy a párizsi és a varsói kísérleti 
színpadok elsősorban francia és lengyel drámákkal kísérleteznek, a francia és a lengyel színészek, de tapaszta
lataim szerint a csehek is a maguk eredeti drámairodalmának támogatásával s annak segítségével képzelik 
el színészetük ábrázolási és stílusproblémáinak megoldását.

A magyar színészet új stílusát sem lehet másképpen kikísérletezni, csak magyar darabok bátor szinrehoza- 
talával. S  erről nyíltan és világosan kell beszélnünk, mert mintha a színházak csak kötelező penzumnak, 
valósággal nyűgnek tartanák a magyar darabok bemutatóit, olyan feladatnak, amikor a színháznak alá kell 
szállnia a mélybe, az igazi és izgalmas színház magaslatairól. Ezt a magatartást támogatja a színházi sajtó 
is, amely a közepes külföldi boulevard darabokat is sznob lelkesedéssel fogadja a beharangozástól a színészek 
hisztérikus fotografálásáig, a magyar bemutatókról pedig alig esik szó, s a kritika ahelyett hogy az eszmei 
és dramaturgiai hibák megmutatása mellett elsősorban a jó  kezdeményezéseket biztatná, szinte bürokratikus 
méricskéléssel gáncsoskodik.

O SVÁTH  BÉLA
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Sokak nevében búcsúzom tőled., Béla. Mindazok nevé
ben, akik Téged szerettek, mert meleg ember és szenvedé
lyes munkatárs voltál, aki tudott hinni abban, amit 
csinált, amit magára vállalt. Búcsúzom egyetemista tár
said nevében, akikkel együtt tanultál. A T IT  nevében, 
amelynek körében csaknem egy évtizedet tevékenykedtél. 
Azok nevében, akik között utolsó éveidben, annyi tervet 
növelve, oly nagy lelkesedéssel dolgoztál: — az Irodalom
történeti Intézet vezetősége, pártszervezete, munkatársai 
nevében. S  külön a Kritika nevében, amelynek első számá
tól kezdve munkatársa voltál.

Osváth Béla a magyar közélet egyik legértékesebb 
emberfajtájának eleven megtestesítője volt. A z élet, a tevé
kenység, a közvetlen, embertformáló hatni akarás érdekelte 
mindenekelőtt. Diákkora óta a színház, az eleven emberi 
szóval való ábrázolás művészete vonzotta. S  mindaz, ami 
ennek a talajából nőhet ki: a modern, szocialista szín
játszás és a szocialista dráma ügye. A szervező, gyakorlati 
tevékenységből eredő feladatok serkentették -  az igen sok
szor kedvezőtlen körülmények között is -  kritikai, elméleti 
tevékenységre, tudományos munkára. Néhány héttel halála 
előtt megjelent tanulmánygyűjteménye -  A türelmetlen 
dramaturgia — beszél Osváth Béláról és Osváth Béláért.

Három jellemvonását emelném ki Osváth alkotói 
munkásságának, csupa olyan tulajdonságot, amely nem
csak tehetségét, tudományos felkészültségét, hanem vitat
kozó bátorságát, hivatástudatát is igazolja.

Hallatlan szenvedéllyel és keménységgel szállt polémiába 
и magyar színházkultúra minden, meggyőződése szerint 
visszahúzó, terhes örökségével. Korunkban, amikor oly 
sokakban erénynek tetszik a kényelmes kiegyezésre való 
hajlam, az eklektikus rugalmasság, volt bátorsága tagadni, 
sőt m e g t a g a d n i .  Határozott érveléssel utasította 
vissza a középosztály színházi ízlését konzerváló türelmes- 
séget, a klasszikus örökséggel megelégedő konzervatív 
kényelmességet. Eszménye az új magyar dráma volt, az 
emberiség és a szocializmus nagy kérdéseit középpontba 
állító, korszerű művészi eszközöket teremtő dráma. Egész 
gondolkodását ennek a szolgálatába állította.

♦ A z 1965. aug. 2 5 - i  tem etésen  e lh an g zo tt búcsúztató.

A második jellemvonása a széles látókör és a történeti 
érzék. Könyvéből egy magyar drámatörténet vázlata bon
takozik ki, izgalmas és magávalragadó sodrása egy mű
fajnak, amelyet csak hézagosán ismernek, s amelyet pontat
lanul szoktak megítélni és értékelni. Vázlatos, sőt helyen
ként elnagyolt, árnyalatok nélküli még ez a kép. De van 
morális tartása és gondolati súlya mindannak, amit mond; 
s csak egészség és idő kellett volna hozzá, hogy érettebbé 
és leszűrtebbé váljék.

Végül a műalkotást, a drámát befogadó és kisugárzó szín
ház iránti érzéket említeném. Mindig rendezőben,színészben, 
díszlettervezőben is gondolkodott, a valóraváltás számára 
éppoly fontos ügy volt, mint a műalkotás önálló irodalmi- 
sága, elvont művészi értéke. Egyszerre képviselte az iroda
lom és a színház igényeit, egyszerre küzdött az öncélú 
irodalmiság és az öncélú színpad kultúránkban sokszor 
egymással szembeforduló gyakorlata ellen.

Van tehát e munkásságnak példaszerű, mind tudósi
kritikusi magatartásban, mind szorosan vett elméleti és 
gyakorlati eredményeiben maradandó oldala. Nem ismerek 
a mi nemzedékünkben, a fiatal színháztudós és kritikus 
nemzedékben mást, aki szenvedélyesebben, nagyobb tudo
mányos meggyőződéssel, s elevenebb látókörrel harcolt, 
vitatkozott volna a szocialista színház, az új magyar dráma 
ügyéért, mint ő.

Utolsó tanulmányát betegen írta, korrektúráját a kórházi 
betegágyon javította A Kritika júniusi számában meg

jelent tanulmány volt ez az írás; az elmúlt húsz esztendő 
magyar drámairodalmát áttekintő, kiérlelt gondolatok
ban gazdag munka. S  nem akart lemondani terveiről. 
Új, izgalmas vállalkozásokra készült. Szeretett dolgozni, 
volt bátorsága érvelni, körömszakadtáig is az igazságért 
vitatkozni.

Fájdalomtól döbbenten búcsúzunk Tőled, Béla. Élet
szereteted, nagy-nagy vitalitásod, szenvedélyességed emlé
kezetével, torkotszorongató vigasztalásával. A vigasszal, 
amelyet egy igaz, meleg, nagy dolgokra hivatott barát 
és munkatárs emlékezete ránk -  a gyászoló családdal 
együtt gyászoló barátokra és munkatársakra hagyhat.

Diószegi András
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IL L É S  E N D R E

a Szépirodalmi KönyvkiadóJrо dalmi vezetője

Л magyar klasszikusok jövője

Könyvkiadásunk új ötéves tervének kezdete előtt áll. Húsz év alatt nagyszerű eredményeket ért el, tervei is gazdagok -  
ám vannak kérdései is, melyek megoldást, választ várnak. Egyik legnagyobb gondja: mit és hogyan adjon ki az elkövetkező 
esztendők során a magyar klasszikusokból. Mivel és hogyan tartsa meg a már meglévő olvasóközönséget? Mivel és hogyan 
hódítson meg újabb és újabb olvasórétegeket?

A z alább következő tanulmány a Szépirodalmi Könyvkiadó terveit és problémáit fogalmazza meg. Vita céljából bocsát
ju k  a szélesebb nyilvánosság elé.

Szeretnénk, ha minél szélesebb körből kaphatnánk hozzászólásokat, a kérdéseket megvitató, továbbgondoló írásokat. 
Szeretnénk, ha megszólalnának íróink és művészeink. Szeretnénk, ha megszólalna a tudós; nemcsak az esztéta, az irodalom- 
történész, hanem a szociológus, a pszichológus, történész és természettudós is. S  szeretnénk, ha megszólalna a gyakorlat 
embere: a politikus, a tanár, a könyvtáros, mindaz, akinek gondja a magyar klasszikusok jövője.

Egész nemzeti kultúránk, közgondolkodásunk jövőjének alakulása szorosan összefügg azzal, milyen helyet kapnak 
klasszikusaink szocialista kultúránk egészében. Bízunk benne, hogy a feltett fontos kérdések gyümölcsöző vitát eredmé
nyeznek. S végső eredményként — közösen — megtalálhatjuk, s kialakíthatjuk azokat a formákat, amelyek legalkal
masabbak nemzeti kultúránk értékeinek megőrzésére, a legszélesebb olvasói rétegek körében való életrekeltésre. (Szerkesz
tőség)

Amikor T oldy Ferenc 1841-ben, a Kisfaludy Társaság kiadásában m egindította klasszi
kusaink első sorozatát, a Nemzeti Könyvtárat, nem  sejtette, hogy zsilipeket nyitott m eg. „Szükség 
van -  írta -  a nem zeti irodalom koronkénti képviselőinek eddig véghetetlenül elszórt, eldarabolt, 
nagyrészt bajjal kapható , egyrészt m ár csak egy példányban fennm aradt, legtöbbször hibásan 
kiadott dolgozatainak összegyűjtésére, b írálati kiadására, hogy m ik könyvtárak s egyes ritkaság
őrzők rejtekeiben lappanganak, onnan kiragadva új nemzeti birtokká legyenek.”

Amit ilyen érzékletesen kívánt -  jórészt teljesült is.
Bár a Nemzeti Könyvtár az ígéretes indulás u tán  ham arosan elakadt, a század m ásodik felében 

s még inkább a  századforduló táján szinte egymás sarkára lépnek az egymással gyilkos ver
senyben álló klasszikus-sorozatok és kortárs-gyűjtemények. A igner Lajos még a cím et is elorozza 
Toldy tói: 6 is Nemzeti Könyvtárat indít. De sorozatát elnyom ja, majd megfojtja a  Franklin 
Társulat a Magyar Remekírókká1. A Franklin sorozatával viszont egy sebtiben összecsapott 
gyűjtemény, a  Remekírók Képes Könyvtára versenyez. És p iacra  dobják a Regényvilágot, a Jó  
Könyveket, a Kis Nemzeti Múzeumot, M ikszáth K álm án szerkesztésében a Magyar Regényírókat.

Századunkban, s kivált a két világháború közt, m ár m egdagadt folyamról beszélhetünk 
-  csupán ízelítőül néhány gyűjtemény cím ét: A Toll Mesterei, A Regény Mesterei, Remekírók 
Pantheonja, Kis Helikon, Magyar Regények, Nagy írók — Nagy írások, s hadd emeljük ki közülük 
a Kner-klasszikusokat s egy másik Kner-sorozatot, a Monumenta literarum m agyar füzeteit. 
H a ez a két sorozat nem  népszerűsíthette is igazában klasszikusainkat, kötetei m ég m indig a 
legszebb m agyar könyvek közé tartoznak.

Toldy Ferencnek mégsem telt volna öröme ebben a hivalkodó, hazug gazdagságban. M ert a 
hangzatos gyűjtem ények és címek m ögött jórészt m egbízhatatlan  kiadványok sorakoztak. 
Hiányos gyűjtések, rossz, csonka szövegek, alkalmi szerkesztők, semmilyen m unkát nem  végző 
szerkesztő bizottságok. Csak a díszes, aranyozott vászonkötések fénylettek, a könyvtáblák 
mögött az egyoldalúan bem utatott, sokszor eltorzított m agyar irodalom fulladozott — drágán, 
s még drágábban, a részletüzleteket dagasztva. Nagy lápi világ ez a sorozat-rengeteg. Lecsapo- 
lásra várt.

A lecsapolás 1945 u tán  meg is indult. A megújult M agyar Irodalom történeti T ársaság, az 
egyetemi m agyar tanszékek, majd az Irodalom történeti In tézet, egy új szellemű irodalom 
történész-gárda, s nem  utolsósorban a könyvkiadók szerkesztőségei komoly m unkát végeztek.

M ár 1950-ben megjelentek a Magyar Klasszikusok első kötetei. Ez a sorozat gondos szer
kesztői munkával, helyreállított, javíto tt, hiteles szövegekkel, marxista szellemű, megvilágító, 
értékelő tanulm ányokkal m utatta be m inden előző összegezésnél helyesebb arányokban irodal-
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m űnk n a g y  hegyvonulatát. Szakított a régi irodalom történeti babonákkal, elvetette az ósdi, 
torz legendákat, s ahogyan T oldy Ferenc k ív án ta : felkutatta, kiásta a rejtőzködő vagy addig 
elrejtett értékeket is.

A M agyar Klasszikusok u tá n  induló sorozatok m ég nagyobb feladatokat vállaltak és teljesí
tettek. F on tos életművek je len tek  meg egyre jo b b  kiadásokban, utóbb m ár kritikai kiadásokban 
-  végre m egkapta igazi olvasóit, tízezreket és százezreket Ady Endre, József Attila, Móricz 
Zsigm ond, Nagy Lajos. O lvasókat hódítottak a régiek, Balassi, Berzsenyi, Csokonai, V ajda, 
Arany, és hódítottak az újak, T ó th  Árpád, Ju h ász  G yula, Babits M ihály, s köztük nem egy 
tragikusan megszakadt életm ű, m in t Radnóti M iklósé is. Elmondhattuk, hogy van Mikszáth- 
sorozatunk, Jókai-sorozatunk, mindegyikből több  is; vannak  kritikai kiadásaink, szép számmal. 
Sok m in d en ü n k  van már.

Az ötszázadik  köteten is jóval túljutott felszabadulás utáni könyvkiadásunk legnépszerűbb, 
talán  legfontosabb sorozata: az Olcsó Könyvtár. M erész és megnyert csata ez az ötszáz és egy
néhány kö te t. A legnagyobbak m űveit ad ta a legolcsóbban. És így nem csak nagy írókat és 
jelentős m űveket népszerűsített, ennél is fontosabb, művelődésünkben forradalm asítóbb m unkát 
végzett: az  olvasást népszerűsítette. Nem-olvasók százezreit vezette el a könyvhöz. És ugyanezt 
a m u n k á t segítette az Aranykönyvtár és a falun te rjesz te tt Kincses Könyvtár.

De a  n ag y  eredmények u tá n  lassan észrevehetővé v á lt a buzgalomban a  kapkodás is: ez a 
sok új, jó , fontos sorozat ism ét eléggé összevissza tenyészett és tenyészik. Keresztezik egymást, 
az új k isik latja  a régit, ü tköznek egymással, feleslegesen vagy rosszul ism ételnek, értelmetlen 
és zavaros hiányok tám adnak. Klasszikusaink k iad ásáb an  -  a harmadik ötéves terv köszübén -  
sok fe lad a t és sok kérdés jelentkezik.

Az eddig inél tervszerűbb m unka, a szigorúbb rendezés, az összehangolás problém áiból hadd 
soroljak el néhányat:

Nagy klasszikusaink

K önyvesboltjainkban időnként még mindig elhangzik  a kínos m entegetődzés: „Az arany
ember p illanatnyilag  elfogyott.” -  ,,Ady összes verseit a  következő negyedre ígéri a kiadó.” -  
„A R adnóti-k iadást m ár m eg kellett volna kapnunk, késik.” Elfogynak a harm incezres, ötven- 
ezres, százezres kiadások is. O lyan  gyorsan elfogynak, hogy erre akár büszkék is lehetnénk.

Ne legyünk  azok.
Szüntessük meg ezt a levegőtlenséget, ezt az olvasói oxigénhiányt. N agy klasszikusaink, 

ha lhata tlan ja ink , legjelentősebb íróink még negyedévre sem tűnhetnek el a  könyvesboltokból.
H uszonöt-harm inc íróról, életm űről, illetve m űrő l v an  szó. Klasszikus könyvkiadásunknak 

ta lán  legsürgősebb, legfontosabb feladata, hogy ezeket az írókat és m űveket állandóan meg
jelentesse.

Soha n e  hiányozzék:

Balassi Bálint költői életműve 
V álogatás Zrínyi Miklós m unkáiból (Szigeti vesze

delem , versek, részletek prózai írásaiból) 
V álogatás II. Rákóczi Ferenc műveiből (Emlék

ira ta i, Vallomásai, válogatás leveleiből)
Mikes Kelemen: Törökországi levelek 
Csokonai Vitéz Mihály életműve 
V álogatás Fazekas Mihály műveiből 
Berzsenyi Dániel versei 
Katona József: Bánk bán
Vörösmarty Mihály munkái (L írai és epikai müvek, 

Csongor és Tünde, válogatás prózai írásaiból) 
Eötvös József: Magyarország 1514-ben -  A falu 

jegyzője
Petőfi Sándor minden munkái
Jókai M ór: A kőszívű ember fiai -  Az aranyember

Arany János költői életműve
Madách Imre drámáiból: Az em ber tragédiája, 

Mózes, A civilizátor 
Vajda János költői életműve
M ikszáth Kálmán: Különös házasság -  A Noszty 

fiú esete Tóth M arival 
Ady Endre összes versei
Móricz Zsigmond Erdély — A boldog ember -  

Árvácska — Űri m uri 
Babits Mihály összes versei 
Juhász Gyula összes versei 
Kosztolányi Dezső összes versei 
Tóth Árpád összes versei 
Szabó Lőrinc összes versei 
Jó zse f Attila összes versei 
Radnóti Miklós összes versei
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Hogy a felsorolt életművek egyike-másika különböző kiadásokban -  olcsóbban is, d rágábban  
is -  megszerezhető legyen, például Petőfi, A rany  vagy József A tt i la -e z t  talán v ita tn i sem kell.

Magyar Remekírók

Térképező és részben felderítő m unka is volt, am it a Magyar Klasszikusok szerkesztői tizenkét 
év alatt, 1950-től 1962-ig, kilencvenkét kötetben elvégeztek. Mégis vitatható, hogy ez a sorozat 
végül is az lett-e, aminek indult? M egközelítően teljes-e, elég igényes-e? Filológiánk, irodalom - 
történeti m unkánk mai színvonalát jelenti-e?

És talán  nem  is az egyes kötetek érthető és m agyarázható kisiklásait érdemes bolygatni; 
például azt, hogy Juhász Gyula és T ó th  Á rpád  csak fél-fél kötetet kaptak; sőt Juh ász  Gyula 
versei közül a retusáló prüdéria az Anna-versek jó  részét kirostálta. Még az érthetetlen tévedé
sekkel sem jellem ezhető ez a sorozat; például, hogy József A ttila csak válogatott verseivel került 
be a sorba, s nem  teljes költői életművével. M indezek könnyen javítható kisiklások.

A bírálat és a  kétely a sorozat egészét é rheti -  vajon tíz év m últán is egyetérthetünk-e a 
válogatással és a sajtó alá rendezők m unkájával? V ajon a m agyar irodalom jellem ző hegy
vonulatát m utatják-e be a Magyar Klasszikusok kötetei, ha végül is hiányoznak ebből a sorból 
krónikáink, emlékíróink, hiányzik olyan tö rténetíró , m int Szerémi György, de hiányoznak 
a többiek is. És hiányzik olyan anekdotagyűjtem ény, m in t a Hermányi Dienesé. De nem  
találjuk a sorozatban szikrázó hitvitázó irodalm unkat sem. H iányoznak a félm últ olyan írói, 
m int Bródy vagy Kosztolányi. És nagy m űfajok is hiányoznak — például k im aradt a m agyar 
novella bem utatása.

Amíg ez a sorozat egyre lassúdva közeledett a lezáráshoz, könyvkiadásunk új, igényesebb 
olvasókat nevelt. Ezeknek az olvasóknak -  kétségtelenül -  újonnan meg kell indítani a jav íto tt, 
bővített, átform ált Magyar Klasszikusokat.

De eldöntendő: m ár az elkövetkező öt évben szükség van-e erre az új klasszikus-sorozatra, 
vagy halasszuk-e el néhány évvel, am ikor az  olvasók igénye is erőteljesebb lesz, és irodalom - 
történészeink is többet, teljesebbet nyú jthatnak?

Egy ilyen sorozat, nevezzük Magyar Remekíróknak, m a ta lán  így épülhetne fel:

1. Kódexek legendaanyaga 
2-5. Történetíróink ( Anonymust6\ Heltai Gáspárig)

6. Fabulák, anekdoták
7. Régi magyar népköltészet (a X V I. század

végéig)
8. Bornemisza Péter válogatott művei
9. Balassi Bálint versei

10. H itviták
11. Zrínyi Miklós válogatott művei
12. A X V II. század költészete
13. Széphistóriák

14-15. II. Rákóczi Ferenc válogatott írásai
16. Mikes Kelemen: Törökországi levelek
17. D rám ai antológia (válogatás a régi m agyar

drámákból)
18. Bessenyei György válogatott művei 

19-21. A X V I-X V III. század emlékírói
22. A X V III. század költészete
23. Felvilágosult gondolkodók ( Martinovics,

Hajnóczy és mások)
24-25. Válogatás Kazinczy Ferenc munkáiból

26. Válogatás Batsányi János munkáiból
27. Válogatás Fazekas Mihály munkáiból 

28-30. Csokonai Vitéz Mihály: versek, drám ák,
próza

31. V álogatás Berzsenyi Dániel verseiből és
prózájából

32. Katona József: Bánk bán — Jeruzsálem
pusztulása — Ziska

33. Kisfaludy Károly válogatott m unkái
34. Prózai antológia Pesti Gábortól Kölcseyig
35. Kölcsey Ferenc válogatott művei
36. V álogatás Széchenyi István m unkáiból 

37-40. Vörösmarty Mihály lírai életműve, novellái,
válogatás drámáiból és kritikáiból 

41. Jósika Miklós: Abafi -  Ifjabb Békési Ferenc 
kalandjai

42-44. Eötvös József válogatott művei 
45. Válogatás Kossuth Lajos írásaiból 

46-49. Petőfi Sándor minden m unkája 
50—53. Arany János költői életműve és válogatás 

prózájából
54. Válogatás Gyulai Pál munkáiból 

55-56. Kemény Z s’gmond: A rajongók -  Özvegy és 
leánya

57-59. Jókai Mór: És mégis mozog a föld — R ab 
R áby -  Egy magyar nábob -  K árpáthy 
Zoltán

60. V álogatás Madách Imre m unkáiból
61. V álogatás Arany László munkáiból



62-63.

64-65.

66- 68 .

69.
70-71.
72-74.
75-76.

77.
78.
79.
80. 
81. 
82.

83-86.

87-91.

92-94.

95-97.

98-100.

101-103.

Vajda János költői életműve és válogatás 
prózájából

Tolnai Lajos: Báróné ténsasízony -  Az új 
főispán -  Sötét világ -  Válogatás kritikái
ból

M ikszáth Kálmán: Beszterce ostroma -  Üj 
Zrínyiász -  Elbeszélések — Kisregények 
(U tóbbi kettőből válogatás)

A  X IX . század emlékírói 
A  X IX . század költészete 
V álogatás a X IX . század novelláiból 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok -  Válogatás 

kisregényeiből és novelláiból 
V álogatás Bródy Sándor m unkáiból 
V álogatás Justh Jsigmond munkáiból 
Ambrus Zoltán válogatott novellái 
Tömörkény István válogatott novellái 
V álogatás Péterfy Jenő írásaiból 
K ritika i antológia, X IX . század. (Bajza, 

Toldy, ZHahy Károly és mások)
Ady Endre költői életműve -  V áloga

tás novelláiból és publicisztikai írásai
ból

Móricz Z stgmond: Légy jó  m indhalálig -  
Ú ri muri — Rokonok — Életem regénye — 
V álogatott elbeszélések 

Babits Mihály válogatott művei (versei, 
vál. tanulmányok, Halálfiai)

Kosztolányi Dezső válogatott művei (versek, 
novellák, Édes Anna)

Krúdy Gyula: A vörös postakocsi -  Őszi 
utazások a vörös postakocsin — Szindbád 
— H árom  király -  V álogatott elbeszélé
sei

Juhász Gyula költői életműve — V álogatás 
prózájából

104. Tóth Árpád versei -  Válogatás novelláiból
és kritikáiból

105. Kuncz Aladár: Fekete kolostor 
106-107. Kojjka Margit: Színek és évek -  H angya

boly -  Két nyár -  Állomások
108. Móra Ferenc válogatott novellái 

109-111. Karinthy Frigyes: Válogatás novelláiból, 
karcolataiból -  U tazás a koponyám 
körül -  Versek

112. Komját Aladár válogatott írásai
113. Barla Sándor válogatott novellái
114. Válogatás Gábor Andor verseiből és prózá

jából
115-117. Nagy Lajos: A lázadó ember -  A menekülő 

ember — Válogatás novelláiból, karco
lataiból, kritikáiból

118—119. Tersánszky J .  Jenő: K akuk M arci — Rossz 
szomszédok

120. Füst Milán: Válogatás verseiből és novel
láiból

121. Szabó Lőrinc válogatott versei
122. Bölöni György válogatott írásai
123. Válogatás Hatvány Lajos munkáiból
124. Balázs Béla válogatott írásai

125-126. Kassák Lajos válogatott versei -  Egy ember 
élete

127-128. József Attila életműve
129. Gelléri Andor Endre válogatott novellái
130. Radnóti Miklós válogatott versei -  Ikrek

hava -  Tanulm ányok 
131-132. Költői antológia, X X . század 
133—134. Novella-antológia, X X . század 
135-136. Kritikai antológia, X X . század 
137-138. Drámai antológia, X X . század

139. Népköltészet: dalok, balladák, versek
140. Népköltészet: mesék

Az ú jo n n an  m egindítandó Magyar Remekírók sokkötetes, összetett sorozat: irodalm unk 
egészéhez vezető kalauz. O lyan olvasókhoz szól, akik m ár jó  olvasók: akik egyes művek u tán  
rendezést, értékelést, összegezést kívánnak olvasm ányaikban, élményeikben és könyvespolcaikon.

De ta lá n  egy ilyen nagy sorozat m ellett is szükség van  műfajokra bon to tt kisebb gyűjtemé
nyekre: egy-egy műfaj bem utatására. Nem  egyes m űfajok tudományos igényű, irodalom történeti 
térképezéséről van szó -  a cél: az olvasói kedv felkeltése, a különváló igények kielégítése.

És a sorozatok mellett természetesen változatlanul szükség van -  az olvasók igényeit m indig 
kielégítve — klasszikusaink legnépszerűbb m űveiből egyedi kiadásokra is.

Magyar elbeszélők

M ilyen legyen egy színvonalas, olvasmányos regénysorozat?
A kényes szerkesztői feladattal M ikszáth K álm án  többször is birkózott. Egyik Almanach- 

előszavában megírja: egy ízben felszólították, hogy válogasson össze tíz m agyar regényt a trón
örökös szám ára . Nekiült, m orzsolgatta a ceruzáját, de m in tha gúzsba kötötték volna a memó
riáját. L e írt egy-egy nevet, m ajd rögtön kihúzta. V égül is nem  tudott öt kötetnél többet össze
hozni. „ H á t  ilyen szegény a  m agyar irodalom ?” kérdezték tőle. „N em  szegény az — felelte 
M ikszáth —, hanem  az olvasó személyiség olyan, hogy nem  minden alkalmas neki.”

M inden  sorozat-összeállítás nagy gondja: az olvasó személyisége.
M ajd am ikor a Magyar Regényírókat szerkesztette (a sorozatban hatvan  kötet jelent meg,
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közülük huszonkilenc M ikszáth bevezető tanulm ányával), egy másik gondjának is hangot 
adott: „Egyebütt az ilyen regénygyűjtemény pusztán m u la tta tó  olvasmányok tára , de  ez a mi 
gyűjteményünk egyszersmind a nemzeti élet mappája — térkép, könyvekből összerakva.”

O lyan regényeket keresett, melyekkel az újkori M agyarország térképét ra jzo lhatta  meg. 
M i mással is kezdhette volna: „a  francia forradalom által ú tn ak  indított eszmék hero ld jaival” 
— azaz Verseghyvel, Eötvös Józseffel, Fáy Andrással. V erseghy ugyan tévedés volt, regénye, 
A természetes ember, nem  regény, csak fordítás. De M ikszáth szerkesztői gondjai, sorozat-indítása 
ma is megszívlelni való útm utatás. Milyen első kötettel is m utatkozhatnék be egy m a szerkesztett 
m agyar regénysorozat, h a  a múltból nem idézi fel Eötvöst és A fa lu  jegyzőjét?

De Mikszáth szerkesztői gyakorlatából még azt is elfogadhatjuk -  el kell fogadnunk ! - ,  hogy 
a m agyar széppróza n em  m utatható  be csupán regényekkel. A régi beszély, azaz az újkori 
novella elhagyásával elszegényítjük prózánkat, és sokszor lefokozzuk egy-egy írónkat is, sőt 
ha szigorúak vagyunk, jelentős alkotókat kellene kiállítani a sorból.

Szemléljük meg ezt a  sort (elhagyva a sorból három  legnépszerűbb prózaírónkat, Jókait, 
M ikszáthot és M óriczot -  hiszen az ő műveik külön is m egjelennek nagy példányszám ban):

1. Eötvös József: A falu jegyzője
2. Kemény Zsigmond: A rajongók
3. Kemény Zpignumd: ö zv eg y  és leánya
4. Tolnai Lajos: A polgárm ester úr
5. Petelei István: A fülem üle és vál. novellák
6. Iványi Ödön: A püspök atyafisága
7. Gozsdu Elek: Köd és vál. novellák
8. Ambrus Z°llén: M idás király
9. Justh Z s4 mond: A pénz legendája -  Gányó

Julcsa — Fuimus
10. Bródy Sándor: K arrier-regények (Színészvér

-  Az ezüst kecske — A nap lovagja)
11. Bródy Sándor: R em brandt és vál. novellák
12. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
13. Gárdonyi Géza: A lá th a ta tlan  ember
14. Gárdonyi Géza: Az én falum
15. Tömörkény István: V álogatott novellák
16. Papp Dániel: A rátó tiak  és vál. novellák
17. Szomory Dezső: Párizsi regény
18. Thury Z°ltán: V álogatott novellák
19. Heltai Jenő: Toliforgatók
20. Lövik Károly: A kertelő agár — A préda — V án

dorm adár
21. Révész Béla: Válogatott novellák
22. Ady Endre: V álogatott elbeszélések
23. Eötvös Károly: A nagy per
24. Molnár Ferenc: Széntolvajok — A gőzoszlop és

vál. elbeszélések
25. Barta Lajos: Kisregények
26. Krúdy Gyula: Asszonyságok díja
27. Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban — H ét

bagoly
28. Krúdy Gyula: N. N . -  Őszi versenyek -

Kleofásné kakasa — V alakit elvisz az ördög
29. Móra Ferenc: Aranykoporsó
30. Szabó Dezső: V álogatott elbeszélések
31. Nagy Lajos: A lázadó em ber
32. Nagy Lajos: A  menekülő ember
33. Nagy Lajos: A tanítvány és vál. elbeszélések
34. Cholnoky László: Piroska és vál. elbeszélések
35. Kaffka Margit: Színek és évek -  M ária évei
36. Kaffka Margit: H angyaboly -  Két nyár -  Vál.

elbeszélések

37. Bíró Lajos: Szolgák országa és vál. elbeszé
lések

38. Hatvány Lajos: Urak és emberek
39. Oláh Gábor: A táltos fiú
40. Babits Mihály: Halálfiai
41. Babits Mihály: Kártyavár
42. Balázs Béla: Álmodó ifjúság
43. Gábor Andor: Doktor Senki és vál. novellák
44. Szép Ernő: Lila ákác
45. Laczkó Géza: Noémi fia — K irályhágó
46. Kosztolányi Dezső: Pacsirta -  A ranysárkány
47. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
48. Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
49. Kuncz Aladár: Fekete kolostor
50. Csáth Géza: Válogatott elbeszélések
51. Karinthy Frigyes: Faremido — C apillária
52. Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám  körül
53. Karinthy Frigyes: Kötéltánc — M ennyei riport
54. Kassák Lajos: Egy ember élete
55. Kassák Lajos: Angyalföld
56. Török Gyula: A zöldköves gyűrű
57. Tersánszky J .  Jenő: Kakuk M arci
58. Tersánszky J .  Jenő: Viszontlátásra d rága —

A m argarétás dal
59. Füst Milán: A feleségem története
60. Füst Milán: Advent -  Nevetők -  A m ine emlé

kezete -  Szakadék
61. Szabó Pál: Isten malmai
62. Szabó Pál: Talpalatnyi föld
63. Hunyady Sándor: Kártyabotrány asszonyok

között — Jancsi és Juliska -  Nemesfém
64. Hunyady Sándor: Válogatott elbeszélések
65. Dér y  Tibor: Felelet
66. Dér y  Tibor: A befejezetlen m ondat
67. Karikás Frigyes: Válogatott elbeszélések
68. Illés Béla: K árpáti rapszódia
69. Illés Béla: Honfoglalás
70. Z°ába Máté: Doberdo és vál. elbeszélések
71. Barta Sándor: Aranyásók
72. Gergely Sándor: Dózsa
73. Pap Károly: Azárel és vál. elbeszélések
74. Lengyel József: Válogatott elbeszélések
75. Tamási Áron: Ábel
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76. Tamási Áron: Válogatott novellák
77. Veres Péter: Pályamunkások — Almáskert —

A rossz asszony
78. Z s°tt Béla: Kínos ügy
79. Sárközi György: M int oldott kéve
80. Kodolányi János: Választóvíz
81. Németh László: Gyász — Iszony
82. Németh László: Égető Eszter
83. Szerb Antal: A Pendragon-legenda
84. Remenyik Jsigmond: Vész és kaland

85. Hevesi András: Párizsi regény — Irén
86. Rideg Sándor: T űzpróba — Sámson
87. Illyés Gyula: Koratavasz
88. Illyés Gyula: Hunok Párizsban
89. Sándor Kálmán: Szégyenfa
90. Gelléri Andor Endre: A nagymosoda és vál.

elbeszélések
91. Darvas József: A törökverő
92. Sarkadi Imre: A gyáva és vál. elbeszélések 
93—95. Novella-antológia

A M agyar Elbeszélők, az egymásra következő nem zedékeket m utatja be, a  klasszikusok után 
a félm últ halo tta it, m ajd az élők közül azokat, akiknek java munkássága m ég a  két világ
háború közti időre esik. E zután  következhetnék új sorozattal az új h ad ren d : a felszabadulás 
után je len tkező  írók legjelentősebb m unkáinak új sora.

A h a lo ttak  és az élők szétválasztása teljesen külsőleges, önkényes rendezés lenne. Nem a 
halál önkényével, de életük egyidejűségével forrad  össze egyetlen törzzsé a m últ és a jelen, 
a hagyom ány és a mai erőfeszítés.

Magyar költők

Ez a  seregszemle lírai költészetünk történeti fejlődését veszi figyelembe. A  klasszikusok közül 
a legnagyobbakat m utatja be, azokat, akiknek teljes életműve eleven hagyom ány. Az élők 
közül ped ig  elsősorban azok szerepelnek, akik legfontosabb m ondanivalójukat többé-kevésbé 
m egírták m ár. De megszólaltat a sorozat néhány fiatal költőt is, akiknek eddigi munkássága 
máris kom oly folytatást ígér. Az élők nem m inden versükkel szerepelnek, de költészetük jelentő
ségéhez m é rt bő válogatással.

1. Balassi Bálint összes versei
2. Csokonai Vitéz Mihály összes versei
3. Berzsenyi Dániel összes versei
4. Vörösmarty Mihály összes versei
5. Petőfi Sándor összes versei
6. Arany János összes versei
7. Vajda János összes versei
8. Ady Endre összes versei
9. Babits Mihály összes versei

10. Kosztolányi Dezső összes versei
11. Juhász Gyula összes versei
12. Tóth Árpád összes versei
13. Szabó Lőrinc összes versei
14. Jó zse f Attila összes versei
15. Radnóti Miklós összes versei
16. Füst Milán versei -  10 ív

17. Kassák Lajos válogatott versei -  30 ív
18. Gellért Oszkár válogatott versei -  15 ív
19. Kis Ferenc válogatott versei — 15 ív
20. Hidas Antal válogatott versei -  15 ív
21. Erdélyi József válogatott versei -  15 ív
22. Fodor József válogatott versei -  20 ív
23. Illyés Gyula válogatott versei -  30 ív
24. Vas István válogatott versei -  20 ív
25. Weöres Sándor válogatott versei -  20 ív
26. Benjámin László válogatott versei -  20 ív
27. Juhász Ferenc válogatott versei -  20 ív
28. Simon István válogatott versei -  20 ív
29. Nagy László válogatott versei -  20 ív
30. Váci Mihály válogatott versei -  20 ív
31. Garai Gábor válogatott versei -  20 ív 
32—33. Költői antológia — 40 ív

A Magyar Dráma Mesterei

H uszonnyolc drám a, öt kötetben. Mindegyik író  a  legjelentősebb alkotásával szerepel.
A sorozat jelentőségét növeli, hogy nincsen o lyan gyűjteményünk, am elyik összefoglalná 

és a nagyközönség szám ára hozzáférhetővé tenné drám airodalm unk élő, értékes műveit.

1. Csokonai Vitéz Mihály: A méla Tempefői
2. Kisfaludy Károly: A kérők
3. Katona József: Bánk bán
4. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
5. Szigligeti Ede: Liliomfi
6. Csiky Gergely: A proletárok

7. Madách Imre: Az em ber tragédiája
8. Teleki László: A kegyenc
9. Thury Zoltán: K atonák

10. Bródy Sándor: A tanítónő
11. Molnár Ferenc: Liliom
12. Szomory Dezső: II . József
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13. Btró Lajos: Sárga liliom
14. Holtai Jenő: A néma levente
15. Móricz Zsigmond: Ű ri muri
16. Barta Lajos: Szerelem
17. Füst Milán: IV. Henrik király
18. Gergely Sándor: Vitézek és hősök
19. Tamási Áron: Énekes madár
20. Németh László: Galileij

21. Illés Endre: Homokóra
22. Illyés Gyula: A kegyenc
23. Háy Gyula: Isten, császár, paraszt
24. Darvas József: Kormos ég
25. Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom
26. Mesterházi Lajos: Pesti emberek
27. Dobozy Imre: H olnap folytatjuk
28. Hubay Miklós: Hősök nélkül

A Magyar Kritika Története

A különböző sorozatok ismert formáitól eltérően nem csupán egyes kritikusi életműveket 
vagy válogatott szemelvényeket sorakoztat egymás mellé ez a gyűjteményes m unka: kritikai 
antológia helyett a m agyar kritika regénye, öt-hat kötetben.

Regény — tehát szenvedélyesen élő anyag. Mindegyik kötetben egy-egy korszak kritikai 
harcait bem utató, az eszmei és a művészi törekvések küzdelmét m egjelenítő művek szerepelnek. 
Az egyes tanulm ányokat és szemelvényeket kommentárok, a kort és a kritikusokat jellem ző, 
a kritikai harcokat értékelő, az új jelenségekre rám utató  összekötő szövegek kapcsolják egybe.

Életművek

Könyvkiadói, könyvárusi tapasztalat (nemcsak mai, de tegnapi és tegnapelőtti is) : klasszikus 
művek sorozatban, életmű-sorozatokban is, m indig kapósabbak, m intha egy m agukban jelen
nek meg.

Egy-egy sorozat az olvasó tájékozódását segíti, egyetlen mű helyett egy író életművét, egy 
korszakot, egy irodalm at m utat be, esetleg nagy világirodalmi összegezést is ad. A sorozat az 
olvasási kedvet is felszítja -  és rögtön kielégíti.

A legkedveltebb forma talán egy-egy író összegyűjtött műveinek sorozata, azaz az életmű 
bem utatása. De milyen legyen egy ilyen gyűjtem ény? Az örökkön visszatérő dilem m a: teljesség 
vagy válogatás?

A sznob ízlés mindig a teljességre szavaz. A kényes, finom sznob a ritkaságra, a különösre, 
az aranym orzsákra vadászik, s azért kíván teljességet, hogy például M óricz Zsigmond élet
művében a szellemidézésről szóló riportokat olvashassa, vagy Ady Endre ifjúkori rövid dalait 
fölébe helyezhesse A halottak élén megrázó ciklusainak. Azt kívánja, hogy titkon elképesszék, 
hogy azu tán  nyíltan ő is elképeszthessen másokat. Viszont a kezdő, a gyalogjáró, a szerényebb 
sznob egyszerűen hivalkodni akar. Parvenü is. Csak visszafelé tud  számolni: nem  egy-egy 
műből indul el a teljesség felé, ő rögtön az „egész” -szel akarja kezdeni, s ta lán  soha nem  ju t  el 
az első lépcsőfokra.

A „teljesség” különben is a m ajdnem  m egvalósíthatatlan álmok közé tartozik. Megvilágosító, 
tanulságos példa a kritikusnak, filológusnak, irodalomtörténésznek egyképpen kiváló Halász 
Gábor esete M adách Imrével. „V égre egy teljes M adách-kiadást” kívánt sajtó alá rendezni, 
s évekig ta r tó  munkával összegyűjtötte nemcsak a drám ákat, drám atöredékeket és drám a
terveket, de felkutatta M adách m inden versét is, több száz sápadt, jelentéktelen verset, egybe
szedte elbeszéléseit, tanulm ányait, cikkeit, megyei és országgyűlési beszédeit, vegyes feljegy
zéseit, novellatém áit, különféle jegyzeteit, első kísérleteit, levelezését, s am ikor ez a félelmetes 
massza m ár több ezer legépelt oldalra dagadt, Halász Gábor m egtorpant. M ég m indig m aradt 
néhány feldolgozatlan, vaskos dosszié a M adách-hagyatékban: kom pendium szerű kivonatok a 
Corpus Ju risbó l és más olvasmányaiból készített tartalm i kivonatok. I t t  fu tott zátonyra 
Halász G ábor harcias igénye: a teljesség. Ezeket a dossziékat még ő is kihagyta a „teljes 
M a d á c h ib ó l.

Csak helyeselni lehet Halász G ábornak azt a törekvését, hogy ezzel a  kiadással be akarta 
bizonyítani: M adách nem  azok közé tartozik, akik egyetlen művel lépnek á t az utókorba. Nem . 
M adáchot három  drám a jelenti: A z ember tragédiáján kívül a Mózes és A civilizátor. De ezt a 
három  d rám á t mégis felesleges volt egy kásahegy tövébe helyezni.
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Halász G ábor M adách-kiadása két tanulságot is kínál: a teljesség tulajdonképpen megvalósít
ha ta tlan  eszmény, de ha mégis megvalósítható, akkor többnyire felesleges erőfeszítés -  ez az 
első tanulság. A második: össze kell törnünk a nemzedékről nem zedékre továbbélő irodalom- 
történeti kliséket, és m egszabadulva m inden egyoldalúságtól, mégis teljesebben kell bem utatn i 
az írót, m int ahogyan a hagyom ányos klisé teszi. T ehát igaza volt Halász Gábornak: érdemes 
meggyőzni az olvasót arról, hogy M adách nem  egyetlen d rám át írt, hanem  hárm at. (Erről 
különben a színházainkat is érdemes volna meggyőzni.)

Az életmű-sorozatok összeállítása igazodjék két alapelvhez: elvetendő a felesleges teljesség, 
és csak helyeselni lehet a régi egyoldalúságot megtörő tágabb, bővebb válogatást.

A harm adik  ötéves tervben valószínűleg befejeződnek a  m egindított nagy kritikai sorozatok: 
A rany János, Vörösm arty M ihály, Jókai M ór, M ikszáth K álm án, Ady Endre, Juhász Gyula, 
József A ttila összes m unkáinak kiadása. Ideje m egindítani többi nagy klasszikusaink kritikai 
sorozatát is: Zrínyiét, Csokonaiét, Berzsenyiét, Eötvös Józsefét. De soron következő, igen fontos 
feladat az is, hogy megjelenjenek egyes írói életművek gondos, töm ör válogatásai.

A legfontosabb válogatások:

Arany János összes versei és prózai művei -  5 kötet 
Eötvös József müvei -  6 kötet 

A karthausi 
A falu jegyzője 
Magyarország 1514-ben 
A nővérek
V álogatott tanulmányok
Válogatás novelláiból, verseiből. -  Éljen az 

egyenlőség
Kemény Zsigmond művei — 8 kötet 

Gyulai Pál 
Férj és nő
Ködképek a kedély lá thatárán  
Szerelem és hiúság 
Özvegy és leánya 
A rajongók 
Zord idő
Nagy elbeszélései: A szív örvényei -  Alhikmet, 

a  vén törpe — K ét boldog 
Jókai Mór művei — 15 kötet 

Erdély aranykora 
Törökvilág Magyarországon 
Egy m agyar nábob 
K árpáthy Zoltán 
Szegény gazdagok 
Politikai divatok 
A kőszívű em ber fiai 
Fekete gyémántok 
És mégis mozog a  föld 
Az aranyem ber 
R ab  R áby
A lőcsei fehér asszony 
A kiskirályok 
A tengerszemű hölgy
Válogatott kisregények: Sárga rózsa -  A cigány

báró -  H árom  királyok csillaga -  A szegény
ség útja

V álogatott elbeszélések 
Mikszáth Kálmán müvei -  12 kötet 

Összes regényei és kisregényei 
V álogatott elbeszélései, tá rcái és karcolatai 

Ambrus Zoltán müvei — 4 kötet 
Midás király

K isregények: A  gyanú  -  Solus eris -  Őszi n a p 
sugár -  G iroflé és Girofla -  T ó p arti gyilkosság 

V á lo g ato tt elbeszélések 
Thury Zoltán müvei -  4  kötet 

Összes elbeszélései 
V á lo g ato tt cikkek
D rám ák : K a to n ák  -  Ilona  -  Asszonyok 

Bródy Sándor művei — 5 kötet 
Színészvér 
Az ezüst kecske 
A  n a p  lovag ja  
V á lo g ato tt elbeszélések 
V á lo g ato tt cikkek 
D rám ák

Móricz Z slárnorl<l müvei — 12 kötet 
S á ra ran y  
A  fáklya
Légy jó  m indhalá lig  
P illangó
Kivilágos k iv irrad tig
Ű ri m uri
F o rr a  bor
R okonok
E rdély
A  boldog  em ber 
Á rvácska 
R ózsa S ándor 
V á lo g ato tt elbeszélések 
V á lo g ato tt d rám ák  

Kaffka Margit müvei -  5 kötet 
Színek és évek 
M ária  évei 
Á llom ások
N agyobb  elbeszélések: H angyaboly  -  K é t n y ár 

-  L íra i jegyzetek  egy évről -  Csonka regény 
V á lo g ato tt elbeszélések 

Nagy Lajos művei — 7 kötet 
A lázad ó  em ber 
A m enekülő  em ber
K isregények: A  vadem ber -  A tan ítv án y  -  

B udapest N agykávéház -  H á ro m  boltos
kisasszony -  Egy lány  a  századfordulón -  A 
fia ta lú r m egnősül
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H árom  magyar város -  Kiskunhalom -  Л falu 
álarca -  Falu 

Válogatott elbeszélések
V álogatott karcolatok (Képtelen természetrajz) 

Bölnni György müvei -  5 kötet 
H allja kend, Táncsics 
Az igazi Ady 
Irodalm i tanulmányok 
Képzőművészeti tanulm ányok 
Cikkek

Karinthy Frigyes müvei — 8 kötet 
így  írtok ti 
V álogatott karcolatok 
V álogatott novellák 
Farem ido

Capillaria
Kötél tánc
Mennyei riport
Utazás a koponyám körül
Versek

Kosztolányi Dezső müvei — 8 kötet 
Versek
V ersfordítások
Nero
Pacsirta
Édes Anna
Aranysárkány
Válogatott novellák
Válogatott karcolatok
Válogatott tanulmányok

Olcsó Könyvtár

Az Olcsó Könyvtár első száz-kétszáz kötetének program ját egy név m ondta el leghívebben. 
Az első kötet írójának neve: Jókai. Igéző név. M a is az áradó mesét, a mese ezeregyéjszakái 
varázslatát jelenti. Regényhősök szinte végtelen sorát, történetek, kalandok szorongató és fel
oldó nagy pillanatait.

A sárga fedelű Olcsó Könyvtárnak egy alattom os ellenséget kellett legyőznie: a sárga fedelű 
ponyvát. Jókai regényeivel indult harcba -  és m ár első köteteivel győzött.

De az Olcsó Könyvtár nem  egyetlen győzelemért indított vállalkozás. A Jókai-sikerek u tán  
ham arosan egy másik m agyar író, Móricz Zsigmond program ját is igyekezett megvalósítani.

A két világháború között Móricz Zsigmond m ár ismert és népszerű író volt, egyes regényei 
m ár négy-öt kiadásban is megjelentek. De valójában m it jelentett ez? Tíz-tizenkétezer példányt. 
És ezt olyan kevésnek érezte, hogy fulladozott a levegőtlenségtől. Amikor a húszas években 
új kiadóhoz került és az új szerződést fogalmazták, Móricz külön pontot akart a m egállapodásba 
beilleszteni: „Program om nak legfontosabb pontja Rózsa Sándor cím ű regényem. Népkiadvány 
legyen, százezres példányszám ban.” Új kiadója süketen, ridegen elutasította. Ez a kiadó csak 
három ezer példányra vágyott, de a három ezret drágán kívánta eladni. És nem  kívánt olyan 
izgató regényhőst, am ilyen Rózsa Sándor.

M óricz azonban nem  nyugodott. Évekig, egészen a haláláig szőtte a népkiadványok ábránd ját. 
Dickenst irigyelte, aki füzetes regény form ájában írhatta  és jelentethette meg a Pickwick Clubot. 
Ö  is a rra  vágyott, hogy regényeit újságpapírra nyomják, és ne árusítsák drágábban , m in t egy 
újságszerű hetilapot. D e Móricz Zsigmond csak a noteszével társaloghatott erről a tém áról: 
„Százezer példányban nyomni! Ez óriási, döntő sikerű vállalkozás lehetne! Az egész ország 
figyelmét m agára vonná!”

Egy ország olvasóit meghódító, klasszikusainkkal harcba induló, döntő sikerű vállalkozás — 
Móricz Zsigmond megvalósult ábrándja az Olcsó Könyvtár. Az ő érzékletes szavával: nép
kiadvány.

De tú l az ötszázadik köteten az Olcsó Könyvtárnak is meg kell újulnia, lépést ta rtv a  könyv
kiadásunk emelkedő színvonalával. Tetszetősebbnek, szebbnek kell lennie, tartósabb, igazibb 
könyvvé kell válnia. A móriczi program  azonban m a még időszerűbb, m int tizenegy évvel 
ezelőtt, az induláskor. Az Olcsó Könyvtár sohasem adhatja  fel népkiadvány-jellegét -  azaz olcsó 
árát. És még kevésbé adhatja  fel igényességét. Azaz itt kell m egjelentetni klasszikusaink leg
népszerűbb alkotásait, egyedi kiadásokban, a legolcsóbban, a legtetszetősebben, a legm aga
sabb példányszámban — a sorozat kötetei között természetesen helyet adva a világirodalom  
és a m ai írók műveinek is.

A hagyom ány is sarkallhat.
Éppen kilencven évvel ezelőtt indult meg egy füzetes, olcsó sorozat, szép, komoly program m al. 

Gyulai Pál szerkesztette. Az is Olcsó Könyvtár volt. Az első száma: Csokonai Dorottyába., ö tvenegy  
évig élt, kétezernél több száma jelent meg.

Gyulai füzeteire gondolva a mi Olcsó Könyvtárunk még kamaszkorát éli. A férfimunka, a férfi
évek most következnek.

11



M A JO R  M Á T É

Gondolatok  —  te ttek: építészetünk mozgatói
(Adalékok húsz esztendő magyar építészetének történetéhez)

Le Corbusier emlékének

Építészetünk felszabadulás u tán i alakulásáról m ár részletesebben írtam  az első — tíz esz
tendős -  jubileum on1 és írtam  a  tizenötödik,2 sőt m ár a huszadik3 évfordulón is, bár -  épp az 
első megemlékezés részletesebb volta m iatt -  csak olyan vezércikkszerűen. Mivel nem  jó  érzés 
akarva-akaratlan m agunkat idézve ismétlésekbe bonyolódni, megkísérlem, hogy most e húsz 
esztendő építészeti alkotásaiban rögzített mozgás-változás elé és alá odavázoljam azt a másik 
mozgást-változást, mely ez időben az építészeti gondolatban s e gondolatot terem tő-tükröző 
tettekben végbemegy új-M agyarországon. S m ert a kép teljességéhez alighanem  ez sem elegendő, 
a  felszabadulás előtti időkből is megpróbálok elm ondani néhány előzményt, melynek az utániak 
egy — szerencsére — rövid idő ,,gondolat”-ainak és ,,te tt” -einek kivételével -  közvetlen, term é
szetes és szerves következményei.

A X X . század új -  m odern  — építészetének létrejöttéhez az alapfeltételeket, teljes szélességé
ben véve, az egész építészeti m últ, szűkebben a X IX . század építészete teremti meg. Éspedig 
m ateriális vonatkozásokban a  X IX . század nagyszerű ipari forradalm a, mely az ép ítő iparra 
és az épületszerkesztésre is döntő  mód kihat, spirituális vonatkozásokban pedig a társadalom 
ban  kibontakozó, élesedő osztályharchoz közvetlenül-közvetve tapadó, vele kölcsönhatásos 
ideológiai küzdelem, mely — ugyancsak közvetlenül-közvetve (olykor bonyolult áttételekkel) 
-  elhatározóan kihat az építészeti gondolatra is.

Ez alapfeltételek E urópa három  szellemi gócából csaknem egyidejűleg indítják ú tjára az új épí
tészetet elméletében és gyakorlatában egyaránt. Hollandiában -  Leidenben -a . De Stijl című folyóirat 
köré töm örült képzőművészek csoportjából, 1917-től; Németországban -  Weimarban — Gropius 
iskolájából, a Bauhausból, 1919-től; és Franciaországban -  Párizsban -  egyetlen építész, Le 
Corbusier (1887-1965) zsenijéből, a húszas évek elejétől történik ez, hogy aztán a három  ú t 
rövidesen egyesüljön, és az új építészet egyetemes ú tjává váljék.

N em  érdektelen szám unkra az a tény, hogy a De Stijl ö t alapítója között ott van egy m agyar 
festő is, Huszár Vilmos (1884-?) — akiről néhány lexikális adaton kívül itthon semmit sem 
tudunk ; hogy a B auhausban jelentős szerepet visznek a magyarok: Moholy-Nagy László (1895— 
1946) — a Bauhaus tanára , a  világhírű festő és fotográfus, az új művészet kutatója és a m inden
nap i tárgyakban hasznosítója, az európai Bauhaus hitlerista ,,kiradírozás” -a u tán  a chicagói 
Űj-Bauhaus m egalapítója és vezetője - ,  Kállai Ernő (1891-1954) -  ugyancsak a Bauhaus tanára , 
kiváló művészeti író, kritikus, aki 1928-ban G ropiust és M oholy-Nagyot váltja a Bauhaus c. 
folyóirat szerkesztésében, s aki hazatérte u tán  az itthoni progresszív művészeti törekvések 
szóban, írásban, szervezésben ösztönzője -  Breuer Marcel —, aki előbb növendéke, m ajd tan á ra  a 
Bauhausnak, s azóta a  világ egyik legismertebb, sokat, köztük jelentős alkotásokat produkáló 
(amerikai) építésze—. Molnár Farkas (1897-1945) — akiről még lesz szó -  s még néhányan; 
s hogy Le Corbusier kolostorm űterm ében ism erkedett meg a m odern építészettel például 
Dávid Károly -  a budapesti Népstadion tervezője — is.

Az új építészet gondolatát M olnár Farkas hozza — 1926-ban -  M agyarországra, hogy szinte 
azonnal megkezdje a verekedést realizálásáért. Első m űvét, az ún. Delej-villát, 1929-ben tervezi- 
építi a Gellérthegyen, s ezzel megkezdődik nálunk is az új építészet nehéz és lassú térhódítása.

Ugyanez esztendőben ta rtják  az 1928-ban, La Sarraz-Ъап alakult GIAM  (Congrès Internatio
naux d’Architecture Moderne) második összejövetelét Frankfurtban, melyen M olnár Farkast 
a „kongresszusok” , pontosabban ezek irányítószerve, a  G IR PA C  ( Comité Internationale pour 
la Resolution des Problèmes de P Architecture Contemporaine) m agyar delegátusává választják. V ala
mivel később Fischer Józse f lesz a második m agyar delegátus. K ettejük körül alakul ki rövidesen 
a  m agyar CIRPAC-szekció, melynek kis és hullám zó taglétszám ában összesen mintegy húsz 
(akkor) fiatal m agyar építész szerepel. (H arm aduk halo tt m a m ár, harm aduk külföldön él.)
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A szekciónak azonban, bárm ily kis létszámú a m agyar építészek összességéhez viszonyítva, 
döntő része van az európai új építészet magyarországi meghonosításában. Még tám adói is
-  s ezek voltak bőven -  fokozatosan hatása alá kerülnek az építészet e racionális szemléletének
-  és bontakozó gyakorlatának —, ha  általában formálisan is.

A szekciót tagjainak világnézeti-politikai szempontból sokszínűsége ellenére baloldalinak 
tekintették, sőt, a reakció erősödésével egészében ,,kom m unistá” -vá „bélyegezték” . Ez m ár a 
CIRPAC-osok 1933. évi kiállításán megtörtént, am ikor is a nyomortanyáknak, illetőleg a 
„műépítészek” ráció nélküli „alkotásainak” fotográfiákban, rajzokban a CIRPAC-elgondolá- 
sokkal való túl éles szembesítése révén kimerítődött a fennálló társadalm i rend elleni izgatás 
minden ismérve. A kiállítást betiltották, és felelős rendezőit — igaz, próbaidőre felfüggesztett -  
egyhavi szabadságvesztésre ítélték.

Mégis, az elítéltek egyike, M olnár Farkas tervezi m eg a két világháború közti új m agyar 
építészet -  úgy tartom  — fő m űvét, Budapesten, a Lotz utcában megépített társasházit (1933), mely 
a funkciók világos tagolásával, a kis és nagy -  kétszintes — lakások egy közbülső lépcsőház 
pihenőiről szinteltolással nyito tt megoldásával, tiszta szerkezetiségével, a formálás meggyőző 
egyszerűségével, a Bauhaus- és CIRPAC-elvek legtisztább megtestesülése M agyarországon.

A CIRPAC-szekció, ilyen és hasonló -  erkölcsi — sikerei ellenére, 1938-ban, M olnár Farkas 
kezdeményezése nyom án, feloszlott. Az indok: személyi, elvi ellentétek, melyek valóban egyre 
nehezebbé tették a nem rég még oly produktív együttműködést. Az ellentéteket pedig nyilván 
a kritikus európai-hazai politikai helyzet provokálta, m elyben a m agát korábban „kom m u- 
nistá”-nak valló M olnár a „visszavonulást” , a „szocialista” Fischer és szűkebb köre a további 
harcot választotta. E szűkebb kör Granasztói-Rihmer Pálból, ifj. Kismarty-Lechner Jenőből -  aki 
évek óta Svédországban él - ,  Weltzl Jánosból (1915-1945) és belőlem alakult. Ez az együttes 
veszi á t az új építészet ügyének mindenek ellenében továbbvitelére -  1942 végén -  Bierbauer 
(Borbíró) Virgiltől (1893-1956) a Tér és Forma szerkesztését. Ezt a lapot 1928-ban ő alapíto tta , 
s azóta — hallatlan energiával — az új magyar építészet (ha nem  is m indenben konzekvens) 
„kollektív szervező”-jévé tette, helyet adván benne -  m aga is tag jává lévén -  a magyar C IR PA C - 
szekció gondolatainak és műveinek is.

Fischer irányításával, a fasizálódás és a világháború két utolsó esztendejének szörnyűségei 
ellenére, a T ér és Form a vékonyan bár, de hónapról hónap ra  megjelenik, és jóval tisztábban, 
határozottabban, m int előbb, a CIRPAC-elvek és a baloldaliság szolgálatában áll. (Nem m ond 
ennek ellent, hogy rendszeresen helyet ad hasábjain a Gresham-asztal művészei írásainak és 
műveinek is. Nem szabad feledni, hogy akkor a művészeti ellenzék legsúlyosabb egyéniségei 
ültek ez asztal körül, am i -  éppen a baloldali összefogás szem pontjából -  fontos volt a társulás 
létrehozásában.) És ez a két esztendő izgalmas és nem veszélytelen „kaland”-sorozattá nőtt.

Vége felé, 1944 októberében, W eltzl János Bercsényi u tca i lakásában, légitámadás égzengése 
közepette (fiatal, tehetséges vendéglátónkat pár hónap m úlva itt éri a bomba-halál) vitatjuk 
meg deklarációnkat,4 mely az új építészet jegyében fogalm azza meg a háború utáni újjáépítés 
feladatait. E  deklarációban kimondjuk, hogy a vázolt feladatoknak az új építészet ideálja 
szerinti optimális megvalósítására „csak egy haladottabb társadalm i és gazdasági rendben 
kerülhet sor” , s „ezért az új társadalm i és gazdasági rend megteremtésében . . . m inden erőnk
kel részt kívánunk venni” . Ez a deklaráció azonban m ár csak egy esztendővel megfogalmazása, 
a  felszabadulás után jelenhetik  meg.

Szerzői azonban, rögtön a háború  befejeztével, az építésügy irányító pozícióiba kerülnek: 
Fischer József lesz egyszemélyben az Országos Építésügyi Kormánybiztosság vezetője és a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsah ak  elnöke, m i pedig főosztályvezetői, osztályvezetői minőségben ismét 
mellette állunk. K özülünk kerül ki az akkor hangadó társadalm i szerv, a Művészeti Tanács 
héttagú Építészeti Tanácsának többsége, szerkesztjük tovább a Tér és Formát, és m ondhatni, 
minden a kezünkben van, hogy építészeti elképzeléseinket megvalósítsuk.

Ez az első pár esztendő azonban a koalíciós kormányzás ideje, nem  túl alkalmas idő „idea
lista” elképzelések valóra váltására. A koalíciós versengés fedi fel, hogy a deklaráció aláírói 
és a hozzájuk csatlakozók sem egyformán képzelik el a „ha lad o ttab b  társadalmi és gazdasági 
rend”-et, sem ebben az építészet és az építészek szerepét. S ahelyett, hogy az új társadalm i
gazdasági rend ígérte-adta roppan t építészeti feladatok m inél nagyobb hatásfokú m egoldására 
összpontosítanák m indazt, am i a szakma vonatkozásában bennük -  gondolkozásukban, elveik



ben -  közös, és valóságos egységfrontban sokszoroznák alkotóerőiket, inkább m indannak  hang- 
súlyozásával, kiélezésével, ami a társadalomszemléletnek, a politikának és a politika kétségtelen 
szakmai vetü letének vonatkozásaiban különböző bennük — szétforgácsolják ezeket az erőket.

így tö rtén ik , hogy amíg az akkor létező és igen aktívan működő nagy társadalm i szervnek, 
a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetéhek keretében, az építészek szekcióján 
belül heves koalíciós viták folynak szakmai (és nemcsak szakmai) kérdésekről, és harcok a 
szekció választó-ülésein, a koalíciós partnerek  kezdik kialakítani a m aguk külön szakmai 
bázisát is m in t szakmai és szakmapolitikai törekvéseik támaszpontját. így  lesz a  T ér és Forma 
Fischer révén a  szociáldemokrata építészek ilyen támaszpontjává, b ár ő, okos gesztussal, a 
C IR PA C -csoportot és az általa képviselt szakmai-politikai elveket annak idején jobbról, és az 
időket tekin tve nem  is veszélytelenül tám adó építészeknek is kezet nyújto tt, s ezzel szélesítette 
h in terlandját. Sőt a kommunista építészek -  m ár csak a hivatali szubordináció m ia tt -  maguk is 
dolgoztak a  T é r és Formának, de egyre inkább érezték önálló építészegyesülés és orgánum 
szükségességét ahhoz, hogy saját elképzeléseiket közelebb vigyék a megvalósuláshoz.

így kerül sor m ár 1946 nyarán az Új Építészet cím ű lap kiadására, melynek szerkesztői Kozma 
Lajos (1884—1948) -  a sokoldalú, jeles művész - ,  Perényi Imre -  a Szovjetunióból akkor esztendeje 
hazajött építész — és én. S ekkor alakul ki a lap  körül az Új Építészet Köre (Ú É K ), mely — Kozma 
elnöklésével — 1947-ben engedélyezett egyesületté válik, és kezdetkor csak tucatny i taglétszáma 
pártonkívüliekkel is bővül valamelyest. M ind a lap, m ind a Kör azonban alig éli tú l a „fordulat 
évé”-t, egy jó  esztendő után követi a rivális T ér és Form át kényszerű elm úlásában.

E lfogulatlanul meg lehet állapítani, hogy am it e lap és e Kör produkál e néhány  esztendő
ben, nem  vész el nyom nélkül: m inden, am i m a van a m agyar építészetben — jó  és rossz egy
a rá n t- ,  közvetlenül-közvetve kapcsolódik hozzájuk. Olvassuk el csak figyelmesen az Új Építészet 
első vezércikkét,5 mely lényege szerint m a is helytálló gondolatokat m ond ki. E zért talán nem 
érdektelen, h a  ezt a cikket részletesebben idézem:

„  . . . új, nagy és komoly feladatok előtt” — állunk. „Nemcsak gyárakat kell építenünk . . . 
lakások ez re it. . . falvakat és városokat. . . m agát az építés ügyét kell kiszabadítanunk . . .  »szel
lem i« börtönéből, mert minden . . .  az építészet is! -  át meg át van szőve politikummal. A »poli
tikamentesség« jelszava azok találm ánya volt, akik a gondolatát is re tteg ték . . . ,  hogy a paraszt, 
a  m unkás . . .  — az építész is — . . .  »politizálni«, valóságot kutatni, felismerni kezd és változ
ta tn i akar.”

„A z építészek . . . többsége e . . . »politikamentesség«. . . levegőjében nevelkedett és megelége
de tt . . .”  azzal „am it részére egy-egy bérház, egy-egy »köz«-épület. . . feladata je lentett. Az építész 
nem  az em b ert. . . ,  hanem  az »építtető t«  szolgálta, a »telkek legjobb kihasználását«, a . . . több 
lakással együtt dagadó hasznot és a megkerült problém ákat. . . esztetizálással kendőzte . . . Ezért 
akad tak  oly kevesen, akik ki m erték m ondani: nincs városrendezés a gazdasági és jogi szerkezet 
gyökeres reformja nélkül, nincs építészet annak felismerése nélkül, hogy m inden embernek joga 
van  e m b e r i. . .  otthonhoz . . .”

,,  . . . Döntenie kell minden építésznek . . .”  tehát, hogy megelégszik-e az eddigiekkel „vagy 
válla lja  — a kezdetben kétségtelenül aszkézist követelő -  közösségi m unkát az ország . . . , terv
szerű újjáépítéséért. Le kell »ereszkednie« abból a képzelt magasságból, melyet . . .  az alkotói 
szabadság hamis felfogásából rako tt m agának, és bele kell illeszkednie őszintén a  dolgozók társa
dalm ába  . . .  Ez a »leereszkedés« azonban nem  jelenthet alkalmazkodást a  tömegízléshez, s nem 
je len th e t kitérést a kiforratlan tömegigények nyomása elől! . . .”

„M indehhez azonban nem  elegendő csak a közösség politikai szemléletét . . .”  elfogadni. „Az épí
tésznek fel kell ismernie azt is, mik azok az elvek . . . melyek az építészetben egybeesnek, együtt
fejlődnek a dolgozók társadalm ának ideológiájával.”

Az új építészet ez elveinek rövid summázása u tán  végül a vezércikk felhívja a m agyar építészeket, 
hogy akik „az elmondottak igazságát felismerik és akarják az ország újjáépítését, álljanak . . . 
a  m unka frontjába . . .”

Ú jra  idézvén, ma m ár nem is csodálkozom, hogy ez az írás az építész-közvéleményben meg
lehetős v ih a rt kavart: a viszonylag kevés egyetértő mellett a többség ellenérzésekkel fogadta.

A T ér és Form ában az 1944-es deklarációt aláíró társ, Granasztói ad  hango t aggályainak:0 
vajon a politikum  és az ideológia ilyen előtérbe állítása nem árt-e a szakm aiságnak, hiszen: 
„az  építészet nem  politikai iskola — ez a pártokra tartozik - ,  hanem  m űhely, mely reális fel
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adatokat vállal és old meg” . Aggályának egyik táplálója lehet az a tény, hogy az Ú j Építészet 
köré töm örülő néhány építésznek akkor jórészt még csak a párt- és a hivatali pozíció ad  némi 
tekintélyt, szakmailag — különösen am i alkotó produkcióját illeti -  alig van  valam i súlya. 
A kerekedő vitában K ozm a is cikket ír,7 melyet közlés előtt m egmutat G ranasztóinak, aki 
válaszlevelében8 -  becsületesen tovább töprengve -  m egállapítja, hogy ,,az igazság M ajor 
cikkének és cikkemnek álláspontja, jobban  m ondva tónusa között van. О túl erősen és kizáró
lagosan hangoztatta az ideo lógiát. . . , én ta lán  túl erősen hangoztattam  a  szakszerűséget, 
bár igyekeztem utaln i arra , hogy ez nem  lehet kizárólagos szempont. E két álláspont szintézisét 
adni nagyon szép feladat . . .” Csaknem húsz esztendő távlatából -  sok-sok tapasztalattal meg
tám ogatva -  teljesen egyetértek Granasztóival: a szakmában és a szakmával jó l ideologizálni, 
hatékonyan politizálni, csak a szakma viszonylag legmagasabb szintjén lehet.

A vitát tovább élesítette az én válaszom9 úgy, hogy végül is a szakszervezetben koalíciós 
üggyé dagadt. S a háttérben  folytatott manőverek, értekezleteken vívott nyílt ütközések ered
ményeképpen az Ú j Építészet nyilatkozatot te tt közzé,10 mely szerint egyik cikk sem irányult 
a Tér és Form a főszerkesztőjének személye, sem a lap „általános szelleme” ellen, hiszen a 
„két lap között nincs jelentős véleményeltérés” -  ami bizony nem  mindenben volt igaz.

Az elkövetkező idők eseményei azt m utatják, hogy a belpolitikai változásokkal együtt vál
tozik, növekszik az Ú j Építészetnek és az Ú j Építészet Körének súlya, jelentősége, következőleg 
a körülötte, benne töm örülő építészek szakmai potenciája is. És a lap meg a K ör pályafutásának 
zenitjéhez érkezik el, am ikor — 1948-ban -  mintegy elvi álláspontjának deklarálására, a Nemzeti 
Szalonban megrendezi az Űj-Csepel a dolgozók városa cím ű kiállítását. E kiállítás az egykori 
nagykapitalista üzem körül kialakult anarchikus beépítésű, nyomortanyákkal teli település 
rendezésére, új beépítésére s egyes épületeire tesz javaslatot, jelentős részében a C IR PA C - 
elvek, az új építészet szellemének érvényesítésével. A kiállítást a M agyar K öztársaság elnöke 
nyitja meg, a Tervhivatal és az Építésügyi M inisztérium vezetői méltatják, a közönség pedig 
szokatlan nagy szám ban keresi fel.

A sikert az Ü j Építészet felelős szerkesztője is megállapítja, a  kiállítás után ír t cikkében.11 De azt 
is leszögezi, hogy a  „komoly lépés” , am it e kiállítás tanúsága szerint eddig m egtettünk, „előkészítő, 
egy kezdeti korszakot lezáró utolsó lépés. Máris egy új korszak kezdetén állunk, és . . . tovább kell 
lépnünk, meg kell találnunk építőmüvészetünk helyes ú tjá t a  szocializmusba vivő népi demokrá
ciában . . .”

„Az építészetben -  folytatja odébb -  két véglet felé polarizálódhatik a gyakorlat . . . Az egyik 
véglet, amely helyes alapokból kiindulva fokozatosan elszakad a  valóságtól, az. időtől, a  tértől 
elvonatkoztatott szakmai lehetőségek hamis vágányára téved, és -  belevakulva az új anyagok, szer
kezetek, merész konstrukciók csodálatába . . .  -  fullad bele a  modorosság, formalizmus . . . pos
ványába. A második véglet, mely a nemzeti hagyomány megőrzését és továbbfejlesztését az elmúlt 
korok stílusainak felelevenítésében vagy a népi művészet elemeinek külsőleges alkalmazásában 
látja . . . Nem helytálló gondolat, hogy az utóbbi veszélyesebb, m int az előbbi, m ert a formalisz- 
tikus . . . túlzások hosszú időre diszkreditálhatják s a  másik végletbe kergethetik az ép ítészetet. . .”

A felszabadulás óta három  esztendő telt el, s az elviekben -  ím e -  idáig ju to ttunk. A gyakorlat 
azonban még csak a kezdeteknél tart, m inden anyagi kapacitást a rendteremtés, a rom eltakarítás 
s a legszükségesebb helyreállítás roppant feladatai kötnek le, a szellemi kapacitás pedig a 
tervező építészeké, jelentős részben kihasználatlan. Az idézett vezércikk azért is vált ki az 
építésztársadalom egy jelentős részében ellenérzést, m ert az a p árt- és állami pozíciók révén 
ham arosan biztos megélhetéshez ju to tt építészek felhívása a véletlen kenyérkereset esetlegességei 
között hányódó építészekhez (s -  méghozzá -  az időleges „aszkézis” vállalására is buzdít). 
A nyilvánosságra nem  került reagálások közül való egy levél is, melyben ez olvasható:

„A z ostrom u tán  . . . azonnal hozzáfogtunk m indnyájan . . .  a  munkához; korgó gyomorral, 
ingyen . . .”  „C saknem  két év telt el azóta. A romok 95% -ban ma is változatlanul itt díszeleg
nek . . .  S még a tetők sincsenek rendbe hozva!”

„N em  győztük ta lán  . . .  a roppant feladatot? . . . Nem, kérem, 2 év óta csaknem teljesen munka 
nélkül állunk, s az építőipar, az újságok szerint, 75-100% -ig le á l l t . . .” „Nem volt anyag s nem 
volt pénz, de a tervek csak elkészültek talán? -  Nem, kérem, a tervezők legnagyobb része is munka.
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nélkü l tengődö tt. . .  -  Egy azonban mégis történt, teljes erővel: a szelekció . . .  S míg Ginzler 
H e rm an t12 azonnal igazolták — azokat, akiknek tehetsége meghaladta Corbusier szellemtelen 
és szolgai másolásának nívóját —, csaknem 90% -ban kitessékelték előbb a m unkából, aztán a  zsűri
zésből . . . ,  aztán a választójogból -  aztán még a magánegyesületekből is . . .”  „A ztán elhangzik 
a T e  »hívó« szavad. És én . . . megkérdem: naivitás ez vagy gúnyolódás?”

A levél elkeseredésből született és torzít is. De e torzításokból is kiolvasható m indaz az -  elsősor
ban politika i — hiba, melyet a  „baloldali” építészek a  felszabadulás előtti időkben elszenvedett 
mellőzések, kizártságok, félelmek, üldözések m iatt felgyülemlett jogos elkeseredésük m arad
ványaként egy magasabb ren d ű  társadalom  és ideológia nevében, de nem  szellemében elkö
vettek. S a  meginduló gyakorlat is még tovább élezi a  helyzetet, hiszen az első realizálások 
lehetőségei és a  tényleges megvalósulások általában a  „balo ldal” építészeinek ju tnak . Az első, 
igazán nagyszabású középületre, az új M ÉM O SZ-székházra kiírt zá rt körű tervpályázat 
résztvevői is többségükben az Ú j Építészet Köréből kerültek ki.

M ég 1947 novemberében m egalakult az Építéstudományi Központ, mely ugyan egyelőre csak 
az építés-építészet tudom ányos problém áival -  racionalizálással, tipizálással — kezdett fog
lalkozni, d e  tulajdonképpen előzménye a tervezés és az építés államosításának.

A száz m unkásnál többet foglalkoztató építési vállalatok államosítását 1948 húsvétján, h ir
telen kell végrehajtani. A M É M O SZ  által kiválogatott, sztrájkokban, politikai harcokban, 
illegalitásban edzett építőm unkások teszik le az esküt, hogy átvegyék a nagy építőipari válla
latok vezetését. E lm ondhatatlanul felemelő érzés m indenki számára, aki aktív részese lehet 
a nagy történelm i pillanatnak: íme az építőiparban is m egtettük a döntő lépést a szocializmus, 
s ezzel a  szocializmus építészetének megteremtése felé. S ezen az érzésen — azt hiszem -  az sem 
ro n tha to tt volna, ha tudjuk, vagy legalábbis sejtjük, hogy milyen roppan t nehéz folyamatot 
ind íto ttunk  ú tjá ra  ezzel a lépéssel az építőipar m inden vonatkozásában.

A fo lyam at nehézségei két fő forrásból fakadtak. Az állam osított vállalatok építő-felszerelésének 
szám bavételénél kiderült, hogy az állam jóform án a sem m it ,,örököl” -te: valam i kevés, jórészt 
elhasználódott épületfaanyagot, szerszámokat s alig valam i építőgépet. Ebben az iparban 
ugyanis szin te m indent a nyers m unkaerő és a — kitűnő — szakmunkás-hozzáértés produkált, 
melyet csak a  munkanélküliség fenyegetése, s a csak megfeszített m unkatem póval elérhető 
elégséges kereset hozott hatékony mozgásba, fegyelmezett a m unkában a szükséges -  m axi
mális — m értékig.

U gyanekkor olyan vállalatvezetőkkel -  s részben vállalati tisztviselőkkel -  kellett a semmiből 
valam it produkálni, akik — lehettek bárm ennyire rendes elvtársak, s lehettek az építőipar 
valam ely részterületének bárm ily  kitűnő mesterségbeli ismerői és gyakorlói -  az építőipar 
egészének átfogására, természetesen, igen kevés határozo ttabb  ismerettel, semmi gyakorlattal, 
és leggyakrabban semmiféle olyan vállalkozói ,,ügyesség” -gel nem rendelkeztek, m int kapi
talista elődeik. Az előbbi m ellett ez lett másik főforrása a nehézségeknek.

Az ép ítő ip a r államosításával egyidejűleg m egtörténik az építészet másik alapvető -  szellemi — 
feltételének, a tervezésnek államosítása is. Ugyanez év — 1948 -  derekán az Építéstudom ányi 
K özpont átalakul Állami Építéstudományi és Tervező Intézetté (ÁÉTI). Vezetője, Perényi Im re 
— egyik legkitűnőbb szervezője a szakmának -  az építészek legjobbjait hívja meg a rendszeres, 
kollektív m unkában való részvételre. S ők szívesen is jönnek, hiszen az első esztendők egzisz
tenciális bizonytalanságait válthatják  fel valam i ígéretesebb biztosra. így  jö n  létre az első állami 
tervezőintézet, még igen átfogható, emberi léptékben. Ez a lépték az oka nyilván annak, hogy 
még n y o m a sincs a túltengő adminisztrációnak, a  bürokratizálódásnak, a tervezők elszemély
telenedésének, szerzőségük elmosódásának. így  az „állam osított” „m aszek” tervezők egyre 
jo b b a n  érzik  magukat a közösségben, egyre lelkesebben vesznek részt az együttes m unkában, 
egyre jobb-szebb ötleteket, gondolatokat dajkálnak, vetnek fel, akarnak megvalósítani. O lyan, 
sajnos röv id , szakasza ez az állam i tervezésnek, melynek körülményeit, szervezeti formáját, 
á llapo tá t valahogy át kellett volna menteni a későbbi időkre is.

Az elkerülhetetlen továbbm ozgás ugyanis még ebben az évben folytatódik, s az Á ÉTI három  
részre tagolódik. A differenciálódás azonban szinte állandó most m ár, s fokozatosan létrejön a 
tervezés m ai szervezete, m elyben sok száz tagú nagyvállalatok viszik a fő szerepet. Ezzel azonban 
sok m in d en  elvész abból, am it a kezdeteknél az „em beri lépték” biztosított. Nemzeti vagyonunk
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és kultúránk gazdagításának egyik legsúlyosabb és leggyönyörűbb gondját hordozó, az építészeti 
alkotóm unkát szocialista szintre emelni hivato tt vállalatok egyre inkább „h iva ta l” -lá, s az 
alkotóm unkára képes, tehetséges tervező építészek fixfizetéses alkalm azottakká lesznek.

Az éremnek -  természetesen -  van hátsó oldala is. Az építészek jelentős része -  enyhén szólva -  
beletörődik abba, hogy bürokratizálódjék, hiszen a tervezőirodákban -  bár a m unka kezdés 
időpontját általában szigorúan ellenőrzik -  a munkaidő csupán fiktív valami, melyhez fiktív 
munkateljesítmény kapcsolódik, s így tulajdonképpen kényelmes dolog ez a bürokrácia. Az „el- 
hivatalosodás” -t tehá t nemcsak a szervezet önmozgása, a „vonatkozó” „Parkinson-törvény” 
érvényesülése -  a Beruházási Kóáex és társai — „fejlesztik” tovább, hanem  azok az építészek is, 
akikben nincs elégséges hivatástudat, szakmaszeretet ahhoz, hogy küzdjenek a bürokrata 
munkakerülés, a ,,beruházó”-i meg nem  értés és a „kivitelező”-i minőségrontás ellen.

De még valami elvétetett az építészektől, s a mai napig vissza nem  adatott nekik, s ez az 
úgynevezett művezetés joga és kötelessége. Azelőtt, abban a három ságban, mely az épület létre
jö ttén  közreműködött, s mely állott a jórészt „maszek” ,,építtető” -ből (ma -  az előbb em lített -  
állam i „beruházó” ), a „maszek” tervezőépítészből (ma az állam i tervezés alkalm azottja) és a 
„m aszek” „vállalkozódból (ma állam i építőipari vállalat), a tervezőépítész az építtető jól 
megfizetett, közvetlen képviselője, érdekeinek védője volt a vállalkozóval szemben. Megköve
telhette tehát az utóbbitól, hogy m indent úgy építsen meg, ahogy ő megtervezte, minden 
m éret-, mennyiség- és minőségbeli eltérés nélkül, mert ellenkező esetben, törvényadta jogán, 
érvényt szerezhetett a tervben (és költségvetésben) lefektetett m inden elgondolásának.

Ennek a három ságnak egymáshoz való viszonya az államosítás u tán  alapvetően megvál
tozott, legfőképpen a „vállalkozódé és az „építész”-é. A szervezési nehézségekkel, kapacitás-, 
s ebben szakmunkás kapacitás-, valam int építőanyag-hiánnyal, az anyagok rossz minőségével, 
a laza munkafegyelemmel s tetejébe még a tervteljesítmény-, következőleg a prém ium elm aradás 
fenyegető rémével küszködő vállalat nem  tud ja  elviselni a tervezőépítész -  említett -  művezetői 
gyámkodásának még a gondolatát sem. De megváltozott az „ép ítte tő” -  a beruházó — viszonya 
is a másik két partnerhez. A beruházó ugyanis, az állam képviseletében ugyancsak hivatallá 
személytelenedvén, többre becsüli a zavartalan  tervteljesítést, a biztosított beruházási hitelek 
idejében-elköltését — s így saját prém ium ának biztosítását - ,  m int a tervezőépítész minőségi 
„okvetetlenkedései” következtében előállható bonyodalmakat, s ezért — inkább a kivitelező 
vállalat partneréül szegődik, semhogy a  tervező „védelmét” igénybe vegye.

A művezetés problém ájának is megvan persze a fonákja. Az építészek jelentős része ugyanis 
m a nem  bír azzal a tapasztalat-tudás-vagyonnal és gyakorlattal, mely a  művezetés jó  ellátásához 
feltétlenül szükséges lenne. Az egyetem ugyanis a tudnivalók egy bizonyos mennyiségénél 
többet adni nem tud, s a ma divatos „term elési gyakorlatok” -  igen extenzív-voltuk következ
tében — inkább csak lelkiismeret-nyugtatóul szolgálnak a komolyabb gyakorlatot biztosítani 
képes m űhelyek-laboratóriumok hiányáért. Az „élet” pedig -  jellemző circulus viciosus ez —, a jog 
elvételével, megakadályozza a művezetés tudom ányának-gyakorlatának elsajátítását.

M indezek, miket itt elmondtam, kétségtelenül súlyos, s méghozzá általánosító k ritikát jelente
nek. Ez azonban — úgy vélem — jogos, noha vannak kivételek is m ind az em lített három ság 
viszonyának alakulásában, mind az építőipari vállalatok vezetésében, szervezettségében, m unká
jáb an , minőségi produkciójában. Mégis el kellett hogy m ondjam, m ert a háttér, a lényeges 
tényezők, az atmoszféra ilyen feltárása, bem utatása nélkül nem értékelhető megfelelően mindaz, 
am it a m agyar építészek alkotásaikban az eddigiek során elértek, s ezután el fognak érni.

Az első jelentősebb realizálások is 1948-ban kezdődnek. Részben még magánépítészek, rész
ben m ár állami vállalatok tervei alapján. Ezekről a tízesztendős jubileum on elég részletesen 
beszámoltam, s az akkori kritikám at is fenntartom , ha ma m ár kissé szigorúbb is lennék az 
akkori produkció megítélésében.

I t t  most csak egyetlen jellemző alkotásról, a  m ár említett M ÉM OS^-székházról (1948-1949) 
akarok beszélni. A pályázatnyertes építészek -  Gááoros Lajos, Perényi Imre, Preisich Gábor, Szrogh 
György -  a megadott program  alapján építészetünk e rövid szakaszának talán legjelentősebb
jellegzetesebb és -  legexponáltabb épületalkotását teremtik meg. M ár a Csepel-kiállítás terveinek 
egy része is arról tanúskodott, hogy az U É K  tag jai -  mivel többségükben nem csinálták végig 
a  CIRPAC-iskolát, vagyis nem idegzették be a  CIRPAC-elvek megkövetelte szigorú, olykor 
merev módszerességet — nem  tudnak teljesen elfogulatlanok lenni. Részben azért, m ert a m odern

2 K ritik a 1 7



nyugati építészet állandóan oly megvesztegető és gazdag form apéldákkal szolgál, hogy ezek 
em lékképétől nehéz m egszabadulni. Részben pedig azért, m ert az alkotás anyagi és szellemi 
feltételeinek dialektikus összefogásánál -  különösen reprezentatív  épületek esetében -  gyakran 
nehéz elhárítan i az esztétikum e feltételek fölé emelő vonzását. Az is, ez is önm agában mégsem 
lenne b a j, ha  nem hatna többé-kevésbé torzítólag vissza valamelyik alapvető feltételre, például 
a szerkezetiség vagy éppen a m ateriális funkció feltételére.

A M ÉM O SZ-székházban a funkciók tagolása, a funkciócsoportok kialakítása és kapcsolása 
jól sikerült, semmi lényeges észrevétel nem emelhető ellene. Az épület megjelenése is, különösen 
a D ózsa György úti kép -  az ötemelet-magas „nagy oszlop rend” ritm usával, plasztikájával, 
fény-árnyék játékával — igen hatásos és monumentális. Csak éppen más indoka nincs, m int 
form ai. Az egyszerű és kézenfekvő megoldás nyilván az lett volna, ha  az oszlopsoroknak az 
üvegfelület mögé helyezésével, vagyis a födém konzolos előreugratásával biztosították volna a 
hom lokzat teljes üvegfelnyitását. Így azonban az oszlopok -  lá tható  — emeletenkénti bekö
tése a  horizontális szerkezetbe sem esztétikai, sem konstrukcionális szempontból nem szeren
csés.

E  m a i észrevétel ellenére akkor úgy tekintettünk erre az épületre, m in t a felszabadulás előtti 
új építészetünkhöz méltó, sőt az t meghaladó teljesítményre, melyet társadalm unk a bontakozó 
szocialista építészet egyik első és biztató eredményeként vehet szám ba. És nagyjából még ma 
is így tekintünk vissza rá. M égis ez az épület mint művészi alkotás lett az egyik fő „érv” -  ürügy -  
a rra , hogy szépen induló építészetünket a korszerűség anyagi és szellemi feltételeinek m indenben 
ellentm ondó, téves irányba kényszerítsék.

E  fordulatról, melyet felszabadulás utáni építészetünk néhány esztendős újabb szakasza követ, 
s a fo rdu la t okairól, következményeiről ugyancsak eléggé részletes elemzést adtam  tízéves 
beszám olóm ban. A fordulat alapvető  oka kétségkívül az, hogy a Szovjetunióban, m ár a h a r
m incas évek derekától, a hagyom ányok, a kulturális örökség tiszteletbentartásának és felhasz
nálásának  téves értelmezésével erősen archaizáló, eklektizáló építészetet művelnek, merőben 
m ást, m in t amilyen az első évek -  vázolt -  m agyar építészete, s a kontraszt olyan éles, hogy 
lehetetlen  észre nem venni. A Szovjetunióban já r t politikusainknak, művelődéspolitikusainknak 
is e lőbb-utóbb észre kellett venniük, s mi adott volna erre jobb  alkalm at, m int éppen a M ÉM O SZ- 
székháznak — és társainak — „provokatív” megjelenése a  városképben.

A m agyar állami tervezés irányító i ezzel a legsúlyosabb dilem m a elé állítódnak. Helyzetük 
azzal is súlyosabb, hogy ez irányítók  jórészt az U É K  volt tagjai, s m int ilyenek, hitet tettek 
-  nyilvánosság előtt is -  az új építészet elvei mellett, gyakorlatában pedig maguk is részt vettek. 
U gyanekkor egyre világosabb lesz számukra a tény, hogy ezt a dilem m át megkerülni nem  
lehet, s csak egyféleképpen o ldható  meg.

M ag a  az Űj Építészet sem  tu d  kitérni a kötelezettség elől, hogy -  miközben az új m agyar 
építészet készülő, elkészült, m odern  alkotásait közli — ne közölje legalább azokat a szovjet 
szakirodalm i megnyilatkozásokat, deklarációkat, melyek az akkori szovjet építészet m agyaráza
tá t, igazolását célozzák. E megnyilatkozások jellemzője a meglehetősen nagy fogalmi tisztázat
lanság  s az olyanféle ideológiai magatartás, mely a  priori nézetekhez, illetőleg a -  hamis -  
gyakorla t tényeihez igyekszik ,,m arxizm us”-t kreálni (ez nálunk is divatossá vált s még m a is 
az). E nnek  következtében ez írások még helytállónak látszó m egállapításairól is kiderül, hogy 
éppen  az ellenkező konklúzióhoz vezetnek, m int ahogy az ember eleve sejtette. S ennek szükség
képpen  így kell lennie, hiszen ez ideologizálásoknak m ár az alaptétele téves, s összefügg ez 
időszak egyre sivárabb frázis-dogmatizmusával. Ez alaptétel szerint ugyanis a mai kapitalista 
művézetets teljes egészében dekadensnek kell minősítenünk és el kell vetnünk.

K ozm a Lajost, aki 1919-ben a Tanácsköztársaságtól tanszéket kapott a Műegyetemen (de 
előadásait már nem kezdhette meg), 1947-ben újból kinevezik egyetemi tanárnak. M ost, 
1948 őszén azonban rövid, súlyos betegsége, m ajd halála akadályozza meg, hogy tudását a 
leendő építészeknek átad ja . Az Új Építészet és a K ör szám ára nagy veszteség Kozma korai 
elm úlása, hiszen művészi alkotásaival olyan nevet szerzett a felszabadulás előtti időkben, hogy 
csatlakozása és vezetőszerep-vállalása a szakmai m ozgalom ban m integy fémjelzésül is szolgált 
a K ö r többé-kevésbé m ég névtelen tagjainak és együttesüknek. Az Új Építészet ezért, m eg
becsülése és hálája jeléül, 1949. évfolyamának csaknem teljes kettős számát áldozza K ozm a 
em lékének.13
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Lehetnek véleményeltérések K ozm a művészi jelentőségének mértékéről, sőt emberi-politikai 
m agatartásáról is, de hogy komoly müvészegyéniség és szocializmust-igenlő valaki volt, elvi
tathatatlan . Mégis, m értékadó helyen úgy látták, hogy az Új Építészet e számával elkövette azt 
a ,,bűn” -t, hogy olyan valakit „propagál” -t, aki azelőtt a „kapitalisták építésze” volt. (Ebből 
annyi igaz, hogy K ozm a — mivel a Tanácsköztársaság idején exponálta m agát, s ezért köz
m unkát nem  kaphatott — egy-egy jobb  módú és kulturáltabb vállalkozó, kereskedő, földbirtokos 
stb. részére is tervezett néhány családi- és bérházat). Az Új Építészet ,,bűn” -e mindenesetre 
annyira súlyos volt, hogy elhatároztato tt megszüntetése.

Az Új Építészet bukása -  természetesen -  az Új Építészet Körének bukását is jelenti. M eg
szűnik közben a M agyar M érnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete és vele az építész
szekció is, s helyébe a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (M ETESZ) és benne 
a Magasépítési Tudományos Egyesület lép. Ennek elnökségében helyet kapnak az U É K  volt vezetői 
is, egyik alelnöke viszont a M É M O SZ képviselője lesz. Ezeket azért említem, m ert alig pár 
hónapra a régi megszűnése u tán , új építészeti lap jelenik meg, melynek kiadói a M ÉM O SZ 
és az új Egyesület. Ez persze -  m iként az Egyesületnél is -  „profiP’-változást jelent: a lapnak 
egyképp, egyenlő hangsúllyal kell foglalkoznia építészettel m int művészettel s m int ipari tevé
kenységgel.

H a valaki átlapozza e lap I—II. évfolyamát és a III.-nak első részét — miként m ár az Új 
Építészet-ben is - ,  érdekes, nehéz harcokat sejtető, taktikázásokról árulkodó, következőleg 
ellentmondásokkal teli dolgokat fedezhet fel benne, olyasmiket, amik az ellenállásnak és az 
utánaengedésnek, gyengülésben-erősödésben a kettő helycseréjének, tehát az átmenet dialek
tikájának minden tünetével terheltek.

Az első kettős szám, mely rövid programot ad, többek közt ezt is deklarálja:
„Ez a folyóirat . . . harcolni fog a kozmopolitizmus, a hanyatló tőkés társadalom építészetének 

kritikátian csodálata, a zűrzavarában is egységes polgári eklekticizmus utánzása, az amerikai felhő
karcoló giccsek túlszárnyalása, a gigantománia ellen; ugyanekkor a Szovjetunió érett tapasztalatai
nak, óriási építőipari eredményeinek a magyar viszonyokra alkalmazása és széles körű érvényesítése 
m ellett.”

Ez a  szöveg „m ásképp” is érthető, egyetlen karikatúra azonban, amit a lap közöl, teljesen egy
értelművé teszi. E karikatúrát, némi „sugallatra” a kitűnő Kaján rajzolja. A rajz15 fő formáiban 
normális autót ábrázol, de elejére antik mécses van biggyesztve, hűtőjén klasszikus ruhás fegyveres 
figura díszeleg, nyílásait pedig ionfejezetes lizénák fogják közre.

De annak ellenére, hogy a konkrét tervezés és megvalósítás még mindig az új építészet elvei 
alapján történik, hogy az — ilyenféle — „elővágások” a lapban még sűrűn jelentkeznek, a folyamat 
m egállíthatatlanul közeledik az elkerülhetetlenhez.

Minden „elővágásra” — így vagy úgy — egyre gyorsabban és kellemetlenebből megjön a 
, ,felelet” is.

Ilyen „elővágás” például a formalizmus-vita is. A bevezető cikk16 első mondatai világosan elárulják, 
miről van szó.

„A  »formalizmus« kifejezés m int kritika, sőt vád . . .  az utóbbi időben sűrűn merül fel a külön
böző művészetek alkotásaival . . . szemben . . .  A vádat azonban legtöbbször laikusok emelik . . . 
s a fogalom tisztázatlansága következtében legtöbbször teljes felelőtlenséggel, ami pedig az ideológia 
művészi megnyilatkozásainak mai forrongása, formálódása . . . idején igen ártalm as, gátló, torzító 
lehet a fejlődésre. Különösen gyakran szegezik szembe a vádat az új építészet egyszerűségre, értel- 
mességre, a technikumnak ellent nem mondásra, reális kifejezésre törekvő kísérleteivel . . . m ert 
szokatlanok, érthetetlenek -  az osztálytársadalmak építészetének kifejezési eszközeihez, a technikum
tól elszakadt »hagyományos« formákhoz szokott, az »építőművészet« képzetét ezekre épített á lta
lános szemlélet szám ára . . .”

A vitában többen vettek részt, általában pozitívan szóltak a témához, de az új építészetről — leg
alábbis egy időre — m ár nem sikerült levitatkozni a „form alista” jelzőt.

Az első -  nem közvetlen és általános -  „felelet” A kommunista magyar építészek határozata,17 mely
nek legidevágóbb tézisei így hangzanak:

,,H aladéktalanul hozzálátunk . . . , hogy . . . tanulmányozzuk a Szovjetunió . . .  — m arxista- 
leninista alapon kialakított — építészeti és városrendezési elméletét és gyakorlatát . . . ”

„A  felszabadulás óta létesült nagyobb jelentőségű épületek terveit társadalmi bírálatnak vetjük 
alá, esetről esetre rám utatunk a népünknek idegen kozmopolita behatásokra . . .”

„  . . . vállaljuk . . .  a gyakorlati problémáknak élmunkásainkkal való kivitatását, a tervezés és
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kivitelezés szorosabb kapcso la tán ak  m egterem tését, hogy . . . m egism erjük a  dolgozó töm egeink . . . 
ig én y e it, egészséges esztétikai sz em lé le té t. .

„ V á lla lju k  . . . hogy a  m ostan i form alista m ódon hatásvadászó . . . ép ítészet m egterm ékenyí
tésére  fe ltárjuk  a  m aguk k o rá b an  haladó  . . . építészeti hagyom ányainkat” . . .

Ez év -  1949 -  novemberében a Szabad Népben cikk jelent meg Építőmüvészetünk útja címen,18 
melyre az Építés -  Építészetben, azonos címmel, részletesen és élesen jö tt a válasz.19 Ez volt a 
végkifejlet e lő tt az egyik utolsó, ta lán  legnagyobb ütközet az új építészet ügyében. A vita 
anyaga lényegében a m ár em lítetteken alapul, s felöleli a végső csata egész tém akörét. A dilem
ma ezzel látszólag még nem  oldódott meg, az ütközetet viszonylagos csend követi, az erősebb 
fél győzelmének deklarálása azonban  m ár készülőben van.

E baljóslatú csendben egymás u tá n  fejeződnek be azok az épületek, melyek nagyjában- 
egészében m ég az új építészet elvei szerint terveződtek. (Nem akarok példákat említeni, a 
M ÉM O SZ-székház kor- és form a-társaira gondolok). Ezek itt-o tt valóban kissé üresek, keveset 
mondók, m ásu tt éppen szinte eklektikusán gyűjtik egybe az új építészet formálási lehetőségeit 
és m odorosságait (s ebben jelentkezik a tényleges formalizmus), de egészen jó  alkotások is 
születnek. Ezeken csak annak hatása  érezhető -  sajnálatosan - ,  hogy az építő ipar nem  segíti 
megfelelő jó  minőséggel az új építészetet, holott esztétikai hatásának ez egyik alapfeltétele, 
így nemcsak az Építés -  Építészet egyes elméleti cikkei, hanem  a „m indennapi” gyakorlat ered
ményei is egyre inkább ellentm ondanak a m ár formálódó, ,,teóriá” -nak.

Igaz, hogy az új tervezések, tervpályázatok lebonyolításánál a tervezők anyagi-szellemi befo
lyásolásának, a  programok előírásainak és a zsűrik döntéseinek segítségével m ásfajta megoldások 
is kezdenek -  papíron -  kialakulni. Ezek fokozatosan elszakadnak m ár az új építészet elveitől, 
s m intha valam iféle esztetizáló, azaz a  megoldás hangsúlyát a formák -  éspedig nem  közvetlenül 
a funkcióból, a szerkezetből, hanem  az építőművész fantáziájából táplálkozó, patetikusabb, 
dekoratívabb építészeti formák -  felé terelő építészet irányába tapogatóznának.

És egyre sűrűsödnek m ár az Építés -  Építészetben a szovjet építészet elméletéről és gyakor
latáról szóló cikkek, melyek sajátos vulgarizáló frazeológiával, közhely-érvekkel mindenáron 
ez építőművészi gyakorlat m arxista-leninista voltát igyekeznek m agyarázni és bizonyítani, sőt 
csak kategorikusan állítani.20

S mi fokozatosan magunkévá tettük  ezt az ,,elm élet” -et, nagyjában-egészében azzal a gon
dolatm enettel, melyet legutóbb ugyanitt megkíséreltem felvázolni.21 Az átm enet folyamata 
azonban m ég mindig elég lassú volt, csaknem egy esztendőt kellett várni, am íg a „győzelem” 
deklarálása, a  „fordulat” teljes súlyával és m inden -  elméleti, gyakorlati, szervezeti -  konzek
venciájával nálunk is bekövetkezett.

Ez végre 1951 márciusában tö rtén t meg a p árt Előadói Munkaközösségé ben, illusztris meghívók 
és m eghívottak (Révai József, Horváth Márton, Lukács György, Bernáth Aurél stb. és az U ÉK  
volt tagjai) jelenlétébén, kétm enetes vitában. Az új építészet e vita során (többek közt olyan 
„tipikus” példájában, m int a  M ÉM OSZ-székház) ta rta lm át és form áját illetően egyaránt 
m egm éretett, könnyűnek ta lá lta to tt, elítéltetett és elutasíttatott.22

A  m á r végrehajto tt fo rd u la to t az Építés — É pítészet 1951. évi m ájus-jún iusi szám a a  következő 
k iem elt m ondatokkal je le n te tte  b e :23

,,Az »Építés -  Építészet« -  annak ellenére, hogy a magyar építészet és építésügy egyetlen műszaki és művészi 
szakfolyóirata -  eddigi munkásságában nélkülözte azt a politikai éberséget és szakmai felelősséget, mely a 
nyugati kozmopolitizmust és imperializmust szolgáló építészeti irányzatot féken tartotta, sőt visszaszorította volna. 
Nem értékelte ki pontosan a szovjet építészet gyakorlatának elméletét, hanem a szocialista realista építészet meg
teremtésének útját a funkcionalista építészet hamisan értelmezett »jó elvének« további folytatásában és realizálásá
ban látta. Ezzel hazánk kulturális felemelkedésének egyik fontos kérdésében, az építőművészetben -  akarva, 
nem akarva -  a művészeti reakció eszközévé lett.”

S ezzel megkezdődik felszabadulás u táni építészetünk második szakasza, s ebben az ún. 
„szocialista realista” építészet pályafutása.

E szakaszból is bem utatok egyetlen épületet, m int az „új elmélet” és gyakorlat tipikus ter
mékét. T ipikusát főleg ez „elm élet” vonatkozásában, m ert a m agyar építészek legtöbb tehetséges 
képviselője még az elméleti korlátozottságok -  korlátoltságok -  ellenére is általában eléggé 
m értéktartó  és nem ízlésnélküli építészetet produkált.
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Érdekes, hogy ez az a szakasza a felszabadulás utáni m agyar építészetnek, am ikor az építészet 
és az építészek „d iv a t” -ba jöttek. A párt, a kormányzat, a sajtó foglalkozott az építészet „nagy” 
fordulatával. M egrendezték a Magyar Építőművészek Első Országos Kongresszusát (azóta az utolsót), 
mely kimondta a Magyar Építőművészek Szövetségének, m int az új építészeti „elm élet” és gyakorlat 
társadalmi szervének megalakulását. Létrehívták a M inisztertanács szerveként az Építészeti 
Tanácsot, m int az építőművészet ügyének legfelső irányítóját. M egalapítottál; az Tbl-díjat, 
melyet, akkor még, a M inisztertanács adományozott, s összegszerűségében is m agasabb volt a 
többi művészeti díjnál, ezzel is aláhúzván az építőművészet társadalmi jelentőségét. És ami 
talán a legjellemzőbb, m ind a három  Kossuth-díjat, m elyet építőművészen produkcióért ítéltek 
oda, ebben az időben kapták építészek, sem előtte, sem u tán a  senki. (A többi építésznek ado
mányozott Kossuth-díj nem építőművészinek deklarált tevékenység jutalm a volt.)

Ebben a légkörben épül ez évek építészetének tipikus példája, a II. kerületi Pártszékház (1952 - 
1953) a magyar CIRPAC-szekció, m ajd az U É K  egyik tag jának , Körner Józsefnek, tervezésében. 
Az épület a szovjet építészet egyik akkori formálómódjának, a „haladó” barokk-klasszicizáló 
formák „továbbfejlesztés” -ének eléggé szoros követésével főúri palotát imitál a P árt székházául. 
H atározott egyfőtengelyes szervezés, impozáns, ünnepélyes külső lépcsősor, kétszintes, kváderes 
lábazati rész -  mely kétoldalt erősen túlnyúlik a két felső szint tömegén -  bell’etage és alárendelt 
legfelső emelet -  melyek magas és alacsony ablakait korinthoszi nagy-oszloprend fogja össze - ,  
hangsúlyos koronázópárkány-lezárás, gyenge attikaszerűség, közepén zászlócsokorral körülvett 
ötágú csillaggal -  ím e a mű.

S ez bizony a X V III . sz. végén, a X IX . sz. elején is épülhetett volna, ha az ilyen „haladó  hagyo
m ány” effajta „továbbfejlesztése” nem  a kor gondolat- és ízlésvilágában élő, kifinom ult érzékkel 
és módszerekkel akotó, barokk-klasszicizáló mesterek művészetének félreértéséből s m egron
tásával született volna. M ert vajon elkövette-e volna valam ely barokk vagy klasszicizáló mester 
-  például -  azt a szarvashibát, hogy a lábazati tömb megnövelésével és túlnyújtásával egyrészt 
tömegével felülmúlja s ezzel degradálja a felső, a reprezentatív  tömb jelentőségét, másrészt 
magával a lábazati résszel ne kösse, ne határozza meg egyértelm űen a felső rész helyét ? A hom 
lokzat hamissága, kulissza-volta azonban főleg belül, az épületben derül ki. A barokk és a 
klasszicizmus mesterei a „hom lokzat” és az „alaprajz” egységében gondolkodtak, am i kívül 
ünnepi, reprezentatív volt -  az ablakok, ajtók egyenletes elosztásával vagy szim m etrikusan 
ismétlődő ritmikus csoportjaival — belül sem lehetett más. N agy reprezentatív helyiségek, dísz
termek, szalonok végtelen sorának -  a kétszárnyas ajtók egytengelyre fűzésével -  enfilade elren
dezése szinte semmi ellentm ondásban nem  volt a külsővel. I t t  azonban mégiscsak egy X X . 
századi épületigénynek, hozzá még egy összetett, sokrétű szervezet igényeinek kielégítéséről 
van szó, az ehhez igazodó funkcionális elrendezés tehát kategorikus parancsává lesz a  tervezés
nek. így aztán alig egy-két nagyobb helyiségben sikerül úgy-ahogy összehangolni a belsőt a 
külsővel, a többi csupa esetlegesség: a „kozmopolita” funkcionalizmus bosszút áll a „haladó 
hagyományok”-on, és olyan ellentmondásokat teremt, melyek az adott műben m ár feloldhatat- 
lanok. A legnagyobb ellentmondás azonban m agának az épületnek egész városképi megjelenése, 
m ert olyannak tünteti fel ebben a -  szó am i szó -  feudális kosztüm ben a Pártot, m in tha ugyan
olyan magasságban trónolna az „egyszerű” nép felett, m in t az ilyenféle palotákban egykor 
reprezentáló feudális arisztokraták.

S az ilyenfajta „p a lo tá” -k száma egyre szaporodik, megelőzve és követve az előbbit, és sajátos, 
furcsa, archaizáló hangulato t lopnak be újonnan létesülő lakótelepeinkbe, régi és egészen új 
városainkba egyaránt. M indezeknek és a rengeteg „elm életi” cikknek is köszönhető azonban, 
hogy a csömör viszonylag ham ar bekövetkezik.

A M agyar Építőművészek Szövetségének 1954. évi m árciusában tarto tt konferenciáján- 
közgyűlésén e csömör tünetei itt-ott m ár jó l felismerhetők. M aguknak a konferencia-téziseknek2'1 
egyes konkrétumai — és ellentmondásai -  vallanak erről. A tézisek szerzői -  a Szövetség vezetői, 
köztük az állami tervezés irányítói — természetesen még védik korábbi álláspontjukat, de m aguk 
is érzik, látják ennek legalábbis hibáit. Ebből származnak az ellentmondások és az elméleti 
tovább-tévedések.

A tézisek megállapítják a legáltalánosabb „eredm ényeket” , és m int a kongresszusi határozatok 
közül megvalósítottakat sorolják fel „a  magyar építőművész-képzés” megvalósítását az Egyetemen,
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a szövetségi Mesteriskola létrehozását, a lefolytatott tervpályázatokat, és az „önálló  építőművészeti 
fo lyó irat”  (a Magyar Építőművészet) megindítását.

A  m eg nem vagy csak a részben megvalósított határozatok listája jóval hosszabb. Ezek az épí
tészek ideológiai képzésére, a társművészetekkel való szorosabb kapcsolat létrehozására, „díszítő 
ip aru n k  nagyvonalú létesítésére” , az építőiparral való „kellő és kívánatos kapcsolat” megterem
tésére, az építőművészet , ,széles körű” kritikájára, beruházási rendszerünk hiányosságainak meg
szüntetésére, állami tervezésünk „tú lhaladott” szervezeti formájának átalakítására, építőművész
társadalm unk közösségi élete feltételeinek (saját székház, üdülő, alkotóház) biztosítására vonatkozó 
határozatok. (Ezek jó  részét máig sem hajtották végre.)

T ovábbiakban a  tézisek külön fejezetekben részletesen foglalkoznak „az  építészi gyakorlat 
irán y a i” -val, „az építészetelmélet” , „a  kritika” és ,,a  jövőbeni feladatok” problém áival. A z , , irá
nyok” : az „álruhás modernizmus” , a „kispolgári archaizálás és eklektizálás” meg az „egyéni 
ú jítás” , , súlyos tévedéseinek” okait a tézisek lényegileg a kongresszusi határozatok meg nem, vagy 
tökéletlen végrehajtásában vélik megtalálni.

V égül pedig -  „ a  jövőbeni feladatok” közt -  leszögezik:
, ,K orunkat képviselő építészeti alkotásokat továbbra is csak haladó hagyom ányainkra támasz

kodva hozhatunk létre. A haladó hagyomány azonban nem a magyar klasszicizmus vagy építészeti 
m ú ltunk  más korszaka formakincsének mechanikus átvételét jelenti. A legmesszebbmenően elíté
lendő je len  gyakorlatunkban elterjedt archaizálás és az applikáló módszer. A feladat haladó hagyo
m ányaink  újraértékelése és továbbfejlesztése. Forradalm i jellegű újítás jellem ezze az új magyar 
építőművészetet. A segítséget ennek a módszernek elsajátításához a szovjet építészet mélyebb 
tanulm ányozása eredményezheti, melynek hagyom ánybázisát nemcsak a  nem zeti, hanem  a világ 
építészete jelenti . . .”

M aga a konferencia, az elnöki beszéd és a hozzászólások25 ugyanezeket az ellentmondásokat, 
ugyanezt a kettősséget, az eddiginek tovább-igenlését, és a csömörnek olykor világosabb kimondását 
m u ta tják , mint a tézisek -  de azok is, ezek is m ár a tisztulás megindulásának kétségtelen jelei.

A teljes kitisztulás mégis gyorsabban következik be, m int remélni lehetett. Ehhez azonban 
N. Sz. H ruscsovnak ugyanez év decemberében, M oszkvában az „építők . . . országos tanács
kozásán” elhangzott döntő jelentőségű beszéde kellett, mely határozottan véget vetett ennek a 
gazdaságra, társadalom ra, s nemcsak az építő tudom ányra, építőművészeire, hanem  az egész 
szocialista ku ltú rára  is káros, hamis építészetszemléletnek és gyakorlatnak.

Hruscsov beszéde20 -  melyet nyilván néhány jó  szovjet szakember (Gradov és társai) inspiráltak
lényegében ezeket tartalm azta:
Az építészet produktum ai „az egész társadalom  állandóan növekvő anyagi és kulturális 

szükségletei maximális kielégítésének” biztosítására óriási fontosságúak, s ezért a legfejlettebb 
módszerek és technika segítségével termelésüket -  fokozatosan gazdaságosabbá téve -  állan
dóan növelni kell. E téren azonban erősen akadályozza az elengedhetetlen kibontakozást, 
hogy az építészek idegenkednek a tömeges építés alapfeltételeitől, a típustervezéstől és főleg a 
nagyipari termelés anyagainak, szerkezeteinek, eszközeinek és módszereinek figyelembe
vételétől a  tervezésben. Az építészek elszakadtak az építészet korszerű gazdasági-műszaki fel
tételeitől és „a konstruktivizmus elleni harcról, és az építészet szocialista-realizmusáról szóló frázisokkal 
takarózva”  pazarolták a nép vagyonát. Olyan egyénieskedő, művészkedő túlzásokra ragadtatták 
m agukat, és olyan építészeti formákat és „fölösleges díszítések”-et alkalm aztak, melyek az 
épületeket ,,m úzeum ”-hoz vagy „tem plom ” -hoz tették hasonlókká. Ezzel azonban nagy- 
mértékban megdrágították az építést, erősen gátolták a korszerű, nagyipari építőtechnika kifejlődését, és 
megakadályozták a növekvő épületigények maximális kielégítését.

És a m agyar építészek nagy többsége -  miként a szovjet építészek is — azonnal pozitívan reagál 
e m egnyilatkozásra, s rögtön hozzáfog a m ondottak építészeti konzekvenciáinak, tanulságainak 
értékesítéséhez. A hirtelen felszabadulás az antiépítészet fullasztó nyomása alól olyan lelkese
déssel tö lti el a M agyar Építőművészek Szövetségének tag ja it is, hogy -  társadalm i m unkában! -  
az egész építésügy -  igazgatás, tervezés és ipar — reform jára vonatkozó igen figyelemreméltó 
m em orandum ot dolgoznak ki. A terjedelmes okiratot a Szövetség a legilletékesebbnek vélt helyre 
és kézbe, Rákosi Mátyáshoz küldi azzal, hogy a benne felvetett problém ákat-javaslatokat a 
moszkvaihoz hasonló, a p á rt vezetőjének aktív beleszólásával hangsúlyozott konferencián vitassák 
meg. R ákosi ez okiratot egyszerűen továbbítja az építésügy akkori miniszteréhez, s ezzel bizony 
a javaslatok  megvitatásának, realizálásuk elhatározásának, a határozatok megvalósításának
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lehetősége minimálisra redukálódik. Az építésügy -  különösen az építőipar -  ugyanis -  a már 
érintett okokból -  olyan nehéz helyzetben van, hogy a m egújításra, a minőségjavításra, a kor
szerűsítésre vonatkozó minden radikálisabb javaslat -  méghozzá az építészek javaslata — való
ságos provokációként hat rá. A konferencia azért -  1955 tavaszán, a Parlam ent csillogó külső
ségei között, a pártvezetés küldöttének jelenlétében -  lezajlik, de karikatúrájaként a moszkvai
nak: s a szövetségi gondolatok szépen eltévednek a szónoklatok sűrűjében.

A hruscsovi megállapítások konzekvenciáinak levonása, vázlatos elméleti értékelése folyóira
tokban27 is megtörténik, de ez most m ár csak azok ellenvéleményét hívja ki, akik többé-kevésbé 
felelősnek érzik m agukat a történtekért. Az ebből keletkezett v ita28 hangja az adott helyzetben 
indokoltnak látszik, ma azonban m ár tárgyilagosan mérlegre tehetők e lényegében három 
(az előzményekkel, kifutással kb. öt) esztendős építészeti szakasz eredményei.

Építészetünk alakulásának ez a szakasza, a személyi kultuszról azóta szerzett bővebb tapasz
talataink és tudomásunk szerint, az ado tt politikai-ideológiai körülmények között -  úgy vélem -  
elkerülhetetlen volt. A kommunista építészeknek talán ez elkerülhetetlenség felismerésével és 
csupán a legszükségesebb konzekvenciáinak levonásával kellett volna az akkor még bizonytalan 
időtartam ú szakasz építészeti problém áit átlendíteni a -  vázolt — nehézségeken, — de ezt is 
nyilván könnyebb utólag tanácsolni. Egyetlen nagy érdeme -  ha  m ár megesett -  azonban van 
e szakasz építészetének -  elméletének és gyakorlatának egyaránt —: viszonylag rövid időn belül 
kétségbevonhatatlanul bebizonyította, hogy nem ez a szocialista építészet megteremtésének útja-módja, s 
így -  aránylag (!) nem nagy gazdasági és kulturális kár, m int tandíj megfizettetésével -  bizto
sította, hogy ez az alapvető tévedés most már soha többé el ne kövelődjék.

Amíg ez a pár év, történelmi m éretekben rövid idő, építészete (és nemcsak építészete) m iatt 
olyan roppant hosszúnak tűnik nekünk, az azóta eltelt háromszor annyi esztendő ténylegesen 
rövid ahhoz, hogy az előremozgás ismét m egtalált, a CIRPAC-szekció s az U É K  nyom vonalát 
folytató ú tján  máris nagy építészeti eredményekhez érkeztünk volna. De ha az útszakasz
ról, ahol most tartunk, különösen az utolsó néhány esztendő produkciójára visszatekintünk, 
jelentős építészeti alkotásokat vehetünk szám ba. Ezek természetesen még nem reprezentálhatják 
a szocialista építészetet, de biztatók abban  a vonatkozásban, hogy jó  irányban törekszünk társa
dalm unk építészetének, építőművészetének kialakítására. Állításom bizonyítására itt most csak 
példákat fogok felsorolni anélkül, hogy mindegyikhez külön-külön kritikai megjegyzéseket 
fűznék -  ez külön tanulm ányt igényelne.

Az elm últ tíz esztendő s főleg az utolsó évek megépült alkotásai közül a legkiemelkedőbb 
értékeknek tartom : Polónyi Károly tihanyi kétszintes motelét (1960), Szrogh György mogyoródi hat- 
tantermes iskoláját (1958-1961), Borvendég Béla szegedi ravatalozóját (1961), ifj. Farkasdy Zoltán 
budapesti (I., Ú ri u. 32. sz.) -  középkori falakra, gótikus ülőfülkés, barokk kapualjra épített -  kis 
társashdzdt (1961-1962), Jdnossy György és Hrecska József salgótarjáni Кárancs-szállóját (1959- 
1963), Jurcsik Károly keceli strandfürdőjét (1960-1963), Gulyás Zoltán budapesti Chemolimpex- 
székhdzát (1960-1963), Bajnay László és Gnädig Miklós Tiszai Vegyi Kombinátját (1959-1964), 
Molnár Péter és Mühlbacher István budapesti Kőbánya Moziját (1960-1964) stb. E példák, az t hiszem, 
valóban a legjobbak közül valók, ha k iragadottak  is az egyre gyarapodó alkotások közül.

Általános jellegzetességük -  ami vonatkozik általában az itt nem  kiemeltekre is —, hogy ter
vezőik mindegyiket nem  valamely stílus szabályait követve, hanem  a többször aposztrofált, 
CIRPA C—UÉK-elvek irányában, az építészet alapvető materiális és spirituális feltételeinek 
számbavételével, a feltételek működtetésének dialektikus módszerével, a lehető legnagyobb 
elfogulatlansággal oldották meg. H a mégis hasonlítanak egymásra, ez nem  a stílusformák, 
hanem  a módszer közösségéből származik.

De nemcsak egymásra hasonlítanak és nemcsak az új szovjet építészettel hasonlítanak kölcsö
nösen egymásra, hanem  a kapitalista országok építészetével is. M ásu tt29 m ár kifejtettem, hogy 
ez nem valam i újbóli visszaesés a kozmopolitizmus bűnébe, hanem  természetes következménye 
az építészet technikai felkészültségében meglevő szükség- és törvényszerű hasonlóságoknak, sőt 
azonosságoknak és a módszer közösségének. A két társadalmi rend közötti alapvető különbségek 
az építészetben csak akkor fognak határozott vonásokkal kirajzolódni, ha  döntő tarta lm i vonat
kozásokban -  például az életformában -  is határozottan  különválnak, formai vonatkozásokban 
pedig, a tartalm aktól is függően, többé-kevésbé a módszer közössége is megszűnik. M i, amikor 
most -  tíz évvel ezelőtt -  végre ismét visszatértünk az építészeti ráció, a helyesen értelm ezett
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realizm us30 megvalósításának jó  szándékához, nem m ondhatunk le e dialektikus módszer követ
kezetes érvényesítéséről. A kapitalizm us építészetében viszont máris vannak  olyan jelenségek
-  h a  n em  is általánosan - ,  m elyek a módszer részben-egészben feladása felé tendálnak. A nem  
távoli jövőben várható valószínű különválás csírái tehá t máris adva vannak. Legyünk ezért 
türelm esek kifejlődésük várásában , segítésében, m ert a türelmetlenség, az azonnali különválás 
követelése ismét csak valam iféle formalizmushoz vezetne, am int ez az előző időkben történt.

A  formalizmus veszélye — természetesen -  így is fennáll, éspedig am a fajtájáé, mely a világ 
építészetében napról napra  születő új alkotások, az ezekben, a módszer következetes érvényesü
lése m elle tt (de ellenében is), napró l napra létrejövő új -  s olykor megvesztegetően „izgalmas”
— form ák (a szakirodalom és az utazások révén szinte) azonnali és közvetlen hatása e formák 
reprodukálására, „átköltés” -ére csábít és vezet, ho lo tt az adott helyi feltételek ezt alig vagy 
éppen  semmivel sem indokolják. Ez talán az egyetlen igazi veszély, mely az új építészet művelőit 
kom prom ittálhatja, az új építészetet diszkreditálhatja, hiszen az u tánzás építészetünk elvi 
a lap ja inak  meggyőző voltát kezdi ki. Persze főleg azok szemében, akik még ma is idegenül, 
é rte tlenü l állnak az új építészet egész gondolatvilága és m inden megvalósulása előtt.

Ez az idegenség-értetlenség az oka, hogy a m ai m agyar építészet -  idézett és nem idézett -  
a lko tása iban  elért eredm ényeket elsősorban a külföld értékeli, s hogy eredményeink súlyát- 
nagyságát is elsősorban a külföld reagálásából tudjuk lemérni. Az 1952-ben alapított M agyar 
Építőm űvészet, a Szövetség 1956. évi tavaszi közgyűlése u tán  teljes egészében megújul, s 
viszonylag rövid idő alatt E u rópa  e részének egyik, viszonylag legjobb szakfolyóiratává fejlődik. 
E nnek  köszönhető, hogy építészetünk alakulásának legújabb szakaszában létrejött alkotások 
ism ertté  válnak m indenütt, s egyre növekvő megbecsülést szereznek a m agyar építészetnek. 
E nnek  következménye az tán  többek közt az, hogy az U IA  (Union Internatonale des Archi
tectes) Végrehajtó Bizottságába m agyar tagot választanak (1959-1963), hogy operatív b izott
ságaiban  több magyar építészt is akceptálnak, hogy a Végrehajtó Bizottság, a Lakásépítési 
Bizottság, az Ipari Szem inárium  egy-egy ülésciklusát M agyarországon rendezik meg és külö
nösen, hogy az 1959-ben a lap íto tt két nagy nemzetközi UIA-díj -  a Perret- és az Abercrombie- 
díj — zsűrijébe, m indjárt az első és második négyéves ciklusban, az ö t nagy európai építészeti 
szaklap  szerkesztői közé a M agyar Építőművészet egy-egy szerkesztőjét is meghívják. Ez u tóbbi
nak  pedig  -  közvetve m indenesetre, közvetlenül pedig a m agyar építészet egyre gazdagodó 
kvalitásainak -  az köszönhető, hogy a díjak első odaítélése (1961) alkalmából a Perret-díj 
elism erését az egyik m agyar tervezővállalat, az IP A R T E R V  építészkollektívája, harm adik 
odaítélése (1965) alkalm ából pedig m agát az Abercrom bie-díjat a Balaton-régió főépítésze, 
Farkas Tibor nyerte, az egész világ építészeinek konkurrenciájában, az eddig nyertesek még 
egészen kurta sorában. M indez -  és a Szövetség kollektív tagjai egyéni külföldi kapcsolatainak 
szaporodása -  többek közt m ég azzal is já r, hogy m ind sűrűbben jelennek meg a magyar épí
tészetről szóló, általában objektív és elismerő külföldi publikációk, s ez ugyancsak az új m agyar 
építészet és a magyar építészek növekvő megbecsülését bizonyítja.

M ost m ár csak az kellene, hogy az új m agyar építészet és produkálói itthon is az eddiginél 
nagyobb, komolyabb megbecsülésben és tám ogatásban részesüljenek. Em lítettem  már, hogy az 
ilyenféle megbecsülés és tám ogatás a legérezhetőbben és észrevehetőbben éppen akkor bon ta
kozott ki, amikor az a bizonyos első „fordulat” bekövetkezett, vagyis amikor a szocialista
realizm usnak hamis értelmezése következtében építészetünknek ta lán  legszégyelnivalóbb szaka
sza kezdődött. Egyszeriben felfedeződött akkor, hogy az építészet „művészet is” , mégpedig 
egyike a  legnagyszerűbb művészeteknek, a társadalomkifejezés, a tudatform álás, ízlésnevelés 
szem pontjából egyike a leghatásosabbaknak és legfontosabbaknak, és ennek megfelelően az 
építészet nagy ügyének előbbrevitele céljából a pozitív intézkedések egész sora következett.

M a  — nyomon követhető hanyatlás u tán  -  e „felfedezés” , m intha csaknem teljesen feledésbe 
m erü lt volna, következőleg az em lített intézkedések is egyre inkább vesztettek volna erejükből, 
érvényességük szűnt vagy éppen visszájára fordult volna.

A  M agyar Építőművészek Szövetsége, melyet annakidején  azért hív tak  létre, hogy a szocialis
ta  realista  építészet ügyének előbbrevitelét az építészek társadalm i összefogásával is segítse, s 
m ely  három  év múlva óvatosan, öt év múlva nyíltan az új építészet ügyének hordozójává lett, 
n éh án y  alkalommal, m ikor úgy látszott, hogy lehet tenni valam it, a fellobbanó lelkesedés tüzé- 
ben  komoly, sőt néha sikeres társadalm i akciókat kezdeményezett. E  ritka lelkesedés lángja
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azonban ham arosan kialudt, s a Szövetség, éppen az utolsó évek során, a válság állapotába 
került.

Ennek természetesen megvannak a m aga objektív-szubjektív okai.
Régóta m egalapozott és nem titkolt véleményem, hogy lehetetlen komoly társadalm i munkát 

végezni olyan szervezetben, melyet az a korm ányzati tényező felügyel, sőt lát el -  saját költség- 
vetésében biztosított -  anyagiakkal, melynek társadalm i tám ogatását -  folyamatos és alkalmi 
akciókkal, előzetes ,,véleményezés” -ekkel, konstruktív javaslatokkal és nyilván elfogulatlan 
bírálatokkal -  éppen ennek a társadalm i szervnek kellene ellátnia. De a fegyelmi és anyagi 
függőség -  sőt ú jabban az a törekvés, hogy egyes társadalm i funkciókat (külföldi kapcsolatok 
fenntartása, bel- és külföldi kiállítások rendezése) a felügyeleti szerv sajátítson ki, egyre inkább 
megbénítja, hovatovább fölöslegessé teszi a Szövetség legtöbb társadalmi funkcióját. Ily  módon 
pedig valamiféle kirakatintézménnyé válik, melyet csak azért nem  lehet mégsem m egszüntetni, 
m ert ilyen m indenütt, Keleten, Nyugaton egyaránt van, s mely azért mégis jó  a rra , hogy 
kezdeményezze azt, am it kezdeményezni lehet, s elfogadja, segítse -  utólag — azt, am it jó  ha 
társadalmilag is alátám asztanak.

Ami az előbbiek mögötti tendenciákat mozgatja, m ozgatta, többek közt az Építészeti Tanács 
megszüntetését is, mely a M inisztertanács mellé rendelt szerv lévén, a m agyar építésügy és 
építészet fejlesztéséért vívott egészséges vetélkedésben az építőiparral legalábbis egyenrangú 
társként vehetett volna részt. És m ozgatta azt az akciót is, mely 1959-ben eredm énnyel is já r t 
és az építészet, m int tudom ány és művészet, tém áját kivétette a tudomány és m űvészet legfelsőbb 
elvi-ideológiai irányításának hatásköréből, és az ipar, közelebbről az építőipar hatáskörébe 
iktattatta. Azóta az építészet tudományos és művészeti szakma ideológiai p roblém ái meg
szűntek oly vonatkozásban és oly szinten problém ák lenni, ahogyan állandóan napirenden 
tartottak a képzőművészet és általában a többi művészeti ág problémái, és egyszerűen az 
építőipar nem  is elsőrendű problémái közé soroltattak.

Mindehhez kapcsolódik az, am it az építészeknek különösen a nagy tervezővállalatokban 
kialakult helyzetéről s ebből származó m agatartásáról m ár elmondtam. S az is, am it még nem 
mondtam el erről a helyzetről, hogy építészeink ebben a bürokráciában képtelenek, az adm i
nisztrálás időszükséglete mellett, az igazi alkotómunkához szükséges időt kiverekedni m aguknak, 
s hogy (jó!) terveikben (mert vannak persze gyenge terveik is) rögzített eredeti gondolataikat 
gyakran annyi és olyan „szűrőn” préselik keresztül, hogy -  leszegényítetten, kizsigerelten -  
szinte rájuk sem lehet ismerni. (Ez pedig rendszerint a „gazdaságtalanság” ürügyén történik, 
de valójában azért, m ert építőiparunk általában  még m indig nem képes sem lehetőségben 
[választékban], sem mennyiségben, sem minőségben produkálni azt, amit korunknak és társa
dalmunknak megfelelő szinten produkálnia lehetne és kellene.) Nem lehet csodálni tehát, ha 
az építészek érdemes többsége úgy érzi, hogy mindez nem  szükségképpen van így, s m ár nem  is 
gyermekbetegségről van szó, melyen a fejlődő szervezetnek á t kell esnie, hanem  kom olyabbról, 
melyen csak okos és bátor beavatkozással lehetne segíteni. M ivel azonban ilyen beavatkozásra 
— egynémely csalódások tanulsága alapján -  nemigen akad vállalkozó, az építészek jó  része 
szükségképpen pesszimistává lesz, s ha úgy-ahogy el is lá tja  hivatalnoki kötelezettségeit, a 
társadalmi m unkát m ár hiábavalónak érzi.

Természetesen vannak — ez a szerencse - ,  s éppen a legtehetségesebbek közt, akik mindezek 
ellenére annyira megszállottjai saját szakmájuknak, az építészeti alkotómunkának, hogy elkép
zeléseik minél teljesebb megvalósításáért m inden erejükkel küzdenek. És — aki m er, az nyer -  
éppen ezek akadnak olyan partnerekre, egy-egy városi-megyei párttitkárra, tanácselnökre stb., 
akik megértvén az építész szép és jó  szándékait, társítják gazdasági-társadalm i-politikai ener
giáikat az építész alkotó-energiáival. így születnek meg az olyan, egyre jobb építészeti művek, 
városképi egységek, településrészek-egészek, amilyenek közül néhányat fel is soroltam . S  ez az a 
kellőképp még meg sem becsülhető többlet, mely a felszabadulásunk óta eltelt húsz év magyar építészetének 
mérlegét aktívvá teszi.

Ostobaság lenne azon töprengenünk, hogy mennyivel aktívabbá lehetett volna ez a mérleg, 
h a  az archaizálás-eklektizálás keserves intermezzója közbe nem  jő, és -  főleg — h a  az építészi 
alkotómunka kibontakozását fékező -  érintett -  negatív tényezők közbül fokozatosan kiküszö- 
böltettek volna. Azt azonban bízvást leszögezhetjük: most m ár m indent el kell követnünk, hogy 
e tényezők valóban mielőbb kiküszöböltessenek !
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Nem akarom  a m agam ismétlésének azt a fajtáját sem elkövetni, hogy befejezésül még azt 
m ondjam  el: melyek e kiküszöbölendő negatívum oknak intézkedésekben, intézményekben, 
m agatartásokban-szem léletekben megteremtendő pozitív megfelelői. Hiszen aki figyelmesen 
olvasta m ondottaim at, m aga is elképzelheti, m egállapíthatja: miket kellene becsületesen á t
gondolni s tenn i építészetünk m ind jobb továbbm ozgása érdekében?

A m agyar építészek, akik az elm últ húsz esztendő kezdeti és 1956 utáni részében m egm utatták, 
hogy a fékező tényezők ellenére is tudnak jelentősei alkotni, optimális körülm ények közt 
-  nyilván — m ég inkább bizonyságot tehetnek képességeikről. Eddigi egyes müveik, főleg azok 
a koncepciók, melyekkel új lakótelepeinket, megújuló és új városainkat megvalósítani kezdték, 
á lta lában  m ég magukon viselik a vázoltakból folyó h ibák , kompromisszumok nyom át. Építés
ügyünknek — építészetünk tervezői-, ipari és társadalm i alapjainak -  szükségszerű és halaszt
hatatlan  m egújítása esetén azonban az olyan új egyes alkotások, mint például az új Nemzeti 
Színház épülete, vagy olyan nagyszabású új városépítészeti együttesek, m int például az Á rpád- 
és a M argit-h íd  közti Angyalföld tervezett D una-parti új lakónegyede, m ár csaknem hibák és 
kompromisszumok nélkül fognak megvalósulhatni.
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B O JT Á R  E N D R E

A  groteszk a mai cseh irodalomban

Aki a cseh irodalom legújabb termésén végignéz -  főként a fiatal szerzők m űvein - ,  s olyan 
rendszerező elveket keres, melyek alap ján  közös jelenségeket foghat egy csoportba, meglepve 
tapasztalja, hogy bizonyos fintor — tragikus görcs vagy gyilkos hum or alakjában - ,  műfaji ha tá 
rokat nem  ismerve hol itt, hol ott bukkan fel, sőt például a drám ában, novellában uralkodóvá, 
szinte külön műfajjá vált, s egy-két év leforgása alatt mesterművekben jelezte életrevalóságát.

A cseh irodalom hagyománya

A mai cseh groteszk elszaporodásának igen fontos tényezője: a két világháború közötti iroda
lom bőséges hagyománya. Nem akarok itt irodalom történeti részletekbe bocsátkozni. Csak 
megemlítem a Svejket, melyet m ár a korabeli kritika is a „népi dada” m intapéldányának 
tartott. Capek ouvre-jéből elég utalni a szalamandra-regényre. Hogy mennyire elevenen hat a 
mai irodalm i-társadalm i konstellációban is ez a mű, m utatja Pavel K uhout dram atizált átdol
gozásának kirobbanó sikere. De a lírában  és a drám ában is volt olyan irodalm i irányzat a 
húszas-harmincas években, mely a groteszket egyik program pontjának tekintette. A poetizmus 
nevű m odern, baloldali áram lat ez: Nezval, Seifer, Biebel, Vancura, Hoffmeister, Honzl, Voskovec 
és Werich neve fémjelzi a cseh irodalom eme fejezetét. Egyik megalapítója és legfőbb teoretikusa, 
Karel Teige így vall a fekete hum orú dadaizm us és a cseh áram lat közötti összefüggésről: „A  d ad a
izmus bizonyos tanulsága, az előítéletek akadémikus ócskaságaitól m egszabadult éltető poézis 
tanulsága, am iről Tzara beszél, nálunk is szerephez ju to tt, 1922 körül, a poetizmus létrejötté
ben.” A poetizmus lírája elsősorban a szavak m ágiájában él tovább. A cseh rímelés, a költői 
szótár lehetőségeit m érhetetlenül kitáró poetista játékosság, a merész asszociációk bizarrsága 
nélkül elképzelhetetlen lenne például Suchy költészete, Macourek „szövegalatti” hatásokra épülő 
prózája. A színház világában a poetizmus „fiókájának” az Osvobozené divadlónak két művésze, 
Voskovec és Werich az ős. A pantom im szerűen lisztes arcú két színész az általuk írt darabok 
cselekményében is részt vettek, és rezonőrként is szerepeltek. Egy-egy jelenet u tán  kilépve a 
függöny elé, rögtönzött párbeszédeikben kom m entálták az eseményeket, songjaikban a látszólag 
idióta kisem ber szemüvegén keresztül szokatlan, becsületes és épp ezért groteszk színben 
villantották fel a kort. A távlatok fejreállítása, az összehasonlításból adódó abszurd gag-ek a 
ma m ár legendás V-j- W -nél -  az előnyomuló fasizmus elleni küzdelem szolgálatában álltak. 
Ezért nem  csoda, hogy előadásaikat a harm incas évek közepétől kezdve — pedig „csak” 
musicalről volt szó -  politikai tüntetések, nemegyszer utcai összecsapások kísérték.

A groteszk próza

A groteszknek alapvető jellegzetessége, hogy állókép, hogy nincs fejlődés az alapsémán belül. 
Következésképpen a hagyományos regényekben nem használható. Legföljebb egyes alakjai 
vázolhatók torznak, vagy ugyanaz a fonák jelenség bukkanhat fel más-más szituációban.

A legmerészebb vállalkozás, mely a felszabadulást közvetlenül megelőző nem zeti felkelést 
ábrázolja groteszk szemszögből, Jo ze f Skvorecky „Gyávák” (1958) cím ű regénye. A történet 
nyolc nap  eseményeit meséli el egy Kostelec nevű képzelt kisvárosban: 1945. május 4-től 11-ig. 
A főhős D anny Smiricky 21 éves diák, jazz-szakszofonos. Apja a kisváros megbecsült polgára, 
barátai, akikkel érintkezik s akikkel a zenekarban együtt játszik, szintén értelmiségi polgár- 
csemeték. A Vörös Hadsereg közeledtével Kostelecben is szükségét érzik annak, hogy kimutassák 
elszánt antifasizmusukat. A város urai meg azok, akik a város megszállása a la tt kom prom ittál
ták m agukat, most felkelőkké változnak. De jellemző módon, a visszavonuló ném etek bele
egyezésével s szemben az igaz felkelőkkel, a kommunistákkal. Danny, aki barátaival együtt
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őszintén és fiatalosan harcolni ak art a fasiszták ellen, most belekerül az 1918-as legionista veze
tésű, öregúr-parancsnokok á lta l dirigált tragikomikus felkelésbe: őrjáratokat szerveznek, fenn
tartják  a rendet. Egy ízben verekedésbe keverednek a ném et lőszerkocsikat tám adó kommunis
tákkal. A ném etek kivonulása u tán  megmenekült koncentrációs tábori foglyok lepik el a várost. 
Danny, aki tu d  angolul, pártfogásába vesz egy csoport angolt, a „ jobb” családoknál helyezi el 
őket. Eközben megismerünk egy sor remek anglom án figurát. V égül is a Prága felől visszavonuló 
németekkel a lakosság valóban felveszi a harcot. A bevonuló Vörös Hadsereget ünnepélyesen 
fogadják a városka előkelőségei. A regény legnagyobb erénye: kíméletlenül őszinte szemlélete. 
A felkelést olyannak m utatja  be, amilyen volt, nem  m in t a nem zeti m últ hősi eseményét, hanem  
m int groteszk, értelmetlen cirkuszt. E  korszak fiatalságának a „közérzete” a felszabadulással 
alakult ki. D anny Smirickÿ és generációjának cinizmusa, közönye e korszak történelmének 
ham isításaiban gyökerezik. O k igaz szóra vágytak, nagy lehetőségekre, arra, hogy egy tisztult 
világ jön  el; ehelyett a „felkelést” kikiáltották hőstettnek, s még más, súlyosabb hamisítások 
következtek.

A „G yávák” második kiadása 1964 nyarán jelent meg. De értékelése, az irodalmi fejlődésbe 
való elhelyezése még vára t m agára.

A második világháború, a fasizmus groteszksége a zsidóság problém áival összefüggésben is 
előtérbe kerül. Vannak, akik csak dokum entum anyagnak fogják fel a tém át, s m egm aradnak a 
benne rejlő izgalom és borzalom  naturalisztikus ábrázolásánál. (Bor: Terezini gettó; Frantisek 
Kafka: Kegyetlen évek.) K om olyabb művészi eredményeket értek el azok az írók, akiket a 
zsidóság sorsa azért foglalkoztat, m ert valamiféle m odern, a sorsnak kényére-kedvére kiszolgál
tato tt, az egész világtól elidegenedett embertípus jegyeit keresik. Ärmst Lustig novellái, H. 
Bélehradskd: Szépség nélkül, körgallér nélkül című kisregénye jelzi ezt az irányt. Legpregnán- 
sabban azonban L. Fuks: T heodor M undstock ú r cím ű regényében figyelhető meg. A regény 
„hőse” Theodor M undstock úr, öregecske, magányos kistisztviselő. A háború évei alatt egyre 
jobban  megtörik; utcaseprővé teszik, m agára m arad. Látja, hogy viszik el ismerőseit egymás 
u tán , s elhatározza, úgy védekezik, hogy felkészül a koncentrációs táborra. Részletesen elemzi, 
m i történhet vele. Melyik kezében fogja a bőröndöt, am ikor a vonathoz megy, milyen fekvő
helyen kell m ajd aludnia stb. M indezen m egpróbáltatásokra jó  előre eddzi magát. Ijesztően 
groteszk jelenet, mikor M undstock a gázkam rára tréningez, s m ajdnem  megfullad a lakásában 
kinyitott gázcsapnál. H alála éppoly torz, m int nyom orult élete: mikor megkapja a behívót, s a 
gyülekezőhelyre siet, egy ném et au tó  halálra gázolja.

A zsidókérdés Skvoreckÿt is foglalkoztatja, nézőpontja azonban egy kissé eltér az előbb 
em lített írókétól. Skvoreckÿ a ,,G yávák”-ban a kispolgár közönyének születését írta le. A „H ét
ágú gyertyatartó” (1964) keretes elbeszéléskötetében a zsidóság sorsán keresztül m utatja meg, 
m iként válik ez a közöny em berm illiók halálának okává, s m iként él mind a mai napig. A keret- 
történet annyi, hogy Rebeka, a  zsidólány, a felszabadulás u tán  élményeiről mesél Dannynak, 
szerelmének, s D anny is elm ond egy történetet. K ibontakozik m ind Rebeka, m ind az „árja” 
D anny ifjúsága, élete. Rebeka 15 éves korában kap ta  meg a behívót a gettóba. Az egyik leg
ragyogóbb és egyben leggroteszkebb jelenete a könyvnek, am ikor a 15 éves lány a kisváros 
napsütötte, kora délutáni k ihalt utcáin a gettóba megy, s szembe jön  vele osztálytársnője, 
rohanva, hogy el ne késsen -  egy randevúról. Rebeka szülei, rokonai elpusztultak a koncentrá
ciós táborokban. Ö a felszabadulás után  visszatér a kisvárosba, s o tt vár rá a nagy kiábrándulás. 
Szinte rossz néven veszik tőle, hogy életben m aradt, egykori lakásukba be sem engedik az újonnan 
beköltözöttek stb.

Az utolsó elbeszélés: „E ine kleine Jazzmusik” . A jazz m int ellenállási tiltakozási fegyver -  ez a 
tartalom . A jazz Skvoreckÿ m inden művében nagy szerepet játszik: az élet, az em ber teljességének, 
érzelmei szabad kibontakozásának a szimbóluma. A kisváros zenekara m ár a német megszállás 
a la tt jazz-hangversenyt rendez, kijátszva a ném et tiltó rendelkezéseket. A hangversenyen kide
rül, hogy az eredetileg langyos népi számokat bejelentő fiatalok az „árja” szellemmel ellen
tétes, sötét erőket felidéző néger jazzt játszanak. A zenekarvezetőt a németek kivégzik, a 
tagok koncentrációs táborba kerülnek.

Skvoreckÿ kétféle groteszket alkot ebben a kötetében: megformázza a fasizmus tragikus, láz- 
álmas fintorát, s az ellenlábas groteszket, a beletörődő, közönyös kisembert, lett légyen az zsidó 
vagy keresztény. S itt kell szólnunk a líraiságról, mely paradoxként hangzik, m iután a groteszk
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intellektuális jellegét hangsúlyoztuk. A groteszkkel Skvoreckjnél -  és Macoureknél, Suchjndl, 
Hrabalnál -  épp ez a líraiság szegül szembe, ez jelenti azt a tartalm on kívül álló, a stílusban 
megbúvó erőt, mellyel érezteti az író a valóságos világ, az emberség jelenlétét a fasizmus évei 
a la tt is. M ár a könyv címe is bibliai idézet, s ez az ószövetségi stílus végigvonul a művön. 
A bibliai ismétlések, az érzelmi fűtöttség hallatlan erővel emeli fel a tartalm at, valami általános 
jelleget ad neki. Nezval Edisonjának híres sora: „lét és halál szülte nagy bánat rettegés” idéző
je l nélkül, zökkenőmentesen illeszkedik bele a szövegbe. U gyanakkor Skvoreckÿ a „G yávák”- 
ban  is, itt is programszerűen törekszik a „ terep” nyelvének használatára, azt próbálván szugge- 
rálni, hogy így, nem pedig irodalmi nyelven beszélünk.

A groteszk betört az „idősebb” írók munkásságába is. Ennek a továbbfejlődésnek szép példája 
Ludvík Aikenazy új karcolatkötete, a „Tojáska” (1963). Askenazynak kialakult stílusa volt. 
A  kisemberekről írt, s e tekintetben is meg a beszélt nyelv mesteri alkalmazása m iatt is Capek 
m éltó utódjaként tartottuk nyilván. Könnyes-bús, kipoentírozott történetei közül azok voltak a 
legsikerültebbek, melyekben valami szokatlan nézőszögből, m ondjuk a gyermek vagy az állatok 
oldaláról m utatta  meg világunkat. M ondanivalója mindig szimbolikus, de a szimbólum csak egy 
valam it jelképezett. Most többsíkúbb lett stílusa, a domináns tragikomikusból groteszk lett.

A címadó ,,Tojáská” -ban egy ifjú huligán minden pénteken felhív egy, a telefonkönyvből 
blindre kipécézett Kakas Eduárd nevű u ra t, hogy Tyúk úr otthon van-e, s nem tojt-e véletlenül 
oda egy tojást. Évekig ugyanaz a négymondatos groteszk beszélgetés zajlik le a két ismeretlen 
között. A háború alatt az ifjú koncentrációs táborba kerül. M egmenekül, s a felszabadulás utáni 
első pénteken -  okosabb dolga nem  lévén — felhívja Kakas u ra t: „ J ó  n ap o t-m o n d ta  - ,  jó  napot, 
otthon van Tyúk úr? -  szólt és kis híján sírva fakadt. -  A másik oldalon valaki sokáig hallgatott. 
A ztán megszólalt: -  H á t élsz, betyár? N a ez mesés! -  Élek, Kakas úr, válaszolt az egykori diák.” 
Ebben a történetben sok minden van. Nem tudjuk pontosan m eghatározni, m it szimbolizál. 
A  szolidaritás, a közösség utáni vágy a legtorzabb szituációból is mélyen emberi érzéseket 
varázsol elő -  talán ez a „tanulság” . És m it m ond a kötet legsikerültebb darabja, a „Szilvesz
terkor kiengedik” ? öregecske, magányos nyugdíjas nénike a hőse, akit egy szép napon bevisznek 
az idegklinikára, m ert a következő kiáltványt akasztotta ki u tcája kerítésére:

,,Kiáltvány minden ország népeihez! Én, Marié Simandlová, egykori téglagyári munkásnő, Jozef 
Simandlo fuvaros tizenegy gyermeke közül a legkisebb, aki saját erőmből küzdöttem fe l magam JuD r 
Emanuel Kaftan irodájának főtisztviselőjévé (holtakról vagy jót, vagy semmit, de őkegyelme nagy csirke
fogó volt), jelenleg nyugdíjas és lakóbizottsági tag, kérdezem az egész emberiséget: Hát emberek vagytok 
ti? Kérdezem, mint aki már évek óta álmatlanságban szenvedek. Hogy-hogy nyugodtan tudtok aludni? 
Moziba, cukrászdába, operába jártok? És azon töritek a fejeteket, hogy zöld autótokat, ahogy a múltkor 
is hallottam, hogyan lehetne sápadt-kékre festeni? A zt hajtogatjátok; hagyjanak nekem békét. Alindenütt 
csupa ondolálás meg reprezentálás! Őrültek vagytok, őrültek, nyomorult kérészek! Ezzel a kiáltvánnyal 
felhívok minden embert az egész világon, hogy Halottak napján, pont délben, menjenek ki városuk fő 
terére. Ahol nincs főtér, ott a piactérre. És merüljetek néma hallgatásba öt percig. Ne vigyetek magatokkal 
semmiféle lobogót, se transzparenseket, sem templomi zászlókat, se jelszavakat. Nézzetek egymás szemébe. 
A férfiak zsebre dugott kézzel is állhatnak. A nők öltözzenek fe l csinosan, de szolidan. Amelyik nem 
állná meg és flancolni akar, inkább maradjon otthon. És ne szóljatok egy szót sem, ne ünnepeljetek senkit, 
legyen csend. Magam és egész Prága lakóbizottságai nevében -  megjegyzem: még nem fogadták el, csak 
javasolták (én) -  azt mondom: Legyen csend!

Ne legyenek hallhatók többé olyan szavak, mint memorandum, ultimátum, jegyzék, proklamáció, fogadás 
és meghatalmazás. Továbbá ne legyenek hallhatók a következő szavak: szívélyesen elbeszélgetett, a kor
mánykörök nyugtalanok, a közvélemény meg van győződve arról, nem egyeztek meg az ügyrendi tanácskozás 
első pontjában, 789. előzetes tanácskozás a leszerelésről.

A z ilyen holt szavak nekem szörnyen az idegeimre mennek, és még mások is. Kérdem én, mi az, hogy az akut 
szituáció normalizációja? Meg hogy ratifikáció? A z emberiség fele nem tud olvasni. Ne ejtsétek át az 
analfabétákat. Keressetek magatoknak tisztességes munkát. És aki nem ért semmihez, azt tartsa el az 
E N SZ , egyébként az is az idegeimre megy. Szeretném, ha ez a kiáltvány eljutna a távoli kontinensekre is. 
Másoljátok és terjesszétek !

Marie Simandlová-Zdrubecká 
nyugdíjas.”
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S hogyha netán mulatságosnak találnánk a dolgokat, Askenazy hozzáteszi: „még azon a 
kedden elvitték a nénit . . .  az ablakból integettünk fekete műrózsás kalapjának, de én 
nyíltan kim ondom , egy kicsit olyan érzésem volt, m intha a diliházból integetnének a jó  
nagynéninek, aki eljött m eglátogatni bennünket” . A groteszk előretörése egy olyan típusú 
m űvésznél, m int ASkenazy, a z t jelenti, hogy a „kisem ber” kezd végérvényesen csatát veszteni 
a cseh irodalom ban, s az író ezt nem  minden keserűség nélkül konstatálja.

Egy álnéven szereplő fiatal író, Karel Michal, k itüntetett novelláskötetében a kisember kis 
hibái m á r paródiába fordulnak. („M indennapi kísértetek” , 1961.) M ichal világa hemzseg a 
kísértetektől, a manóktól, padlásrém ektől. Mégis az emberek kísértetszerübbek, s a cím is rájuk 
vonatkozik. Az übermenschkedő képzelgés, a pénzsóvárság, a m unkanélküli meggazdagodás 
vágya, a katonaság durva bürokratizm usa, a képm utatás, a karrierizmus -  ezek a mindennapi 
kísértetek. Az író összeereszti az embereket e tényleges rémekkel, s ebből az abszurd össze
vetésből az derül ki, hogy em beribb a fehérleples kísértet, m int m ondjuk a jogtanácsos, a 
cirkuszvállalat személyzetise. Ez utóbbinál jelentkezik egy ember, m unkát keresvén. Azt az 
egyszerű trükköt tudja, hogy egy csodagyűrű segítségével medvévé változik. O tt helyben be is 
m u ta tja  tudom ányát, mire is a személyzetis így reagál: „Értse meg, kérem ” , a jogász ceruzáját 
a fogához kocogtatta „m int em ber medvévé tud változni. Jó , tegyük fel, így van. De hogy a 
közönségünknek értékes, igazán értékes és nem  valam i Barnum-szerű s lényegében formális 
trükköt nyújtsunk, ahhoz m in t medvének kell valam i mást is nyújtania. V alam i különlegeset, 
am ire n em  m inden állat képes. Golyón táncolni, légtornászlcodni, vagy valam i effélét. Ilyet tud?”

M ichal szemlélete nagy ugrás előre. A cseh irodalom ban volt egy haladónak  felfogott hagyo
m ány: a  kisembert mitikus glóriával vették körül, hétköznapisága m ár önm agában erény
nek szám íto tt. Michal nóvum át épp abban kereshetjük, hogy leszámol ezzel a hamis kultusz- 
szál, s m eg meri mutatni, hogy az ún. hétköznapi emberek formális cselekedetei mennyire meg 
tudják  keseríteni, pokollá tu d ják  tenni életünket -  éppen mozdulatlanságukkal.

K ülön  fejezetben kellene szólni egy nem  éppen fiatal íróról, Bohumil Hrabalvól. Novellás- 
kötetei csak „jó kritikát” kaptak , de sokan a legnagyobb élő elbeszélőnek tartják H rabalt. 
Elbeszélései nem  férnek bele semmilyen sémába: sem tem atikájukat, sem művészi megfogalma
zásukat tekintve. Maga az író első kötetének ezt a címet adta: „Gyöngyszemek a mélyben” 
(1963), a r ra  utalván, hogy a  társadalom  szélén élő emberekben kívánja fellelni az értéket. 
A m ásodik kötet címe lefordíthatatlan: Pábitelé (1964). Olyan embereket jelöl, akik átformál
ják , m egham isítják a világot, rózsásabbnak látják, m int amilyen. Ahol az ún. normális szem 
csak szürke, mészkőpor boríto tta  vidéket lát, o tt a  pábitel a világ legszebb táját, paradicsomot. 
S itt le ljük  meg a groteszk jelentőségét, sőt kulcsszerepét H rabal művészetében. Nála a groteszk 
síkjára emelkedik fel az egész élet, az az élet, am elyet az író kérésztül-kasul ismer. A mészáros
m unka rejtelm eiben ugyanúgy otthon van, m int a vadorzásban, tudja, m i egy sekrestyés gondja- 
baja, a  vaskohászat m inden csínját-bínját úgy ismeri, m int a motorszerelését, a patikusságét; 
a futballdrukker gondolkodásm ódját ugyanolyan bám ulatos hűséggel tá rja  fel, m int a kulissza
tologató m unkás ábrándozását. Ú gy tűnik, H rabal a valóságnak olyan szélességét áram oltatta 
be a cseh irodalomba, am ilyenre a Svejk óta nem  volt példa. Az ő hősei is, akárcsak a derék 
katona, m indenre tudnak egy-egy történetet, m indenhez értenek. De H raba l számára ez a 
valóság csak kiindulópont. V alam i „csoda”  folytán az anyag szárnyakat kap, felemelkedik a 
groteszk birodalmába, s o tt megszűnik groteszk volta -  épp azáltal, hogy H rabalnál az egész 
élet groteszk. S itt nyer értelm et a groteszk is „m in t struktúra” , s a valóság is m int a groteszk 
jelenségek halmaza. M ert végső soron arról van szó, hogy a mi korunkban az ember elvesz
tette  tájékozódási képességét, s nem  képes a csak tragikusát vagy a csak komikusát elkülöníteni. 
M indig  egyszerre jelenik m eg a kettő. Aki viszont groteszknek fog fel egy jelenséget, az össze
hasonlít a  normálissal. H rab a ln á l a groteszk kiterjed mindenre, mely ily módon m ár nem is 
groteszk, hanem  maga az élet viliódzó teljessége.

Egy ifjú  szélhámos jókedvében felmászik az elhagyott kisvárosi u tcán a  lámpagyújtó oszlop
hoz tám aszto tt létrájára. A rra  jö n  az utcaseprő, s megáll a létra alatt. Az ifjú a mit sem sejtő 
férfiú fejére teszi a lábát. Az kitapogatja a lábat, s a következő párbeszéd következik: „H onnan, 
jóem ber?  — Az égből. -  És o tt milyenek a viszonyok? -  Osztályon felüliek. — H át akkor mázlijuk 
van a katolikusoknak.” S m inden  további felesleg beszéd nélkül továbbm egy. Ez a különös, 
lírával átszőtt és mégis oly valósághoz tapadó hrabali világ tele van kacagtató epizóddal,
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a film őskorába illő gaggel. K aspar K roupa, egy hercegi balkéz-gyerek „ágya felett felirat állt 
-  légy erős ! M inden reggel kicsapta az ablakot, s egyenes fejest ugrott az úszómedencébe . . . 
haha! Egyszer a városi kocsmában leszopta m agát, s reggel, mikor felébredt, kicsapta az ablakot, 
és egyenest fejest a főtérre, a kövezetre. K ezét törte.” M inden oldalon három  ilyen történet, 
s ez a bőség m egint csak azt szuggerálja: a szokatlan, a rendkívüli események, emberek -  nem  is 
olyan rendkívüliek. M inden belefér az életbe.

M ég egy prózaírót kell említenünk. Á m bár Milos M acourek „Á llattana” (1962) nem  is 
prózai szöveg. A szerző által mikroelbeszéléseknek nevezett, egy-két oldalas állatmesék, líra és 
próza közötti határterületre esnek. Nem tanmesék, nem példabeszédek, nem  is Nagy Lajos-féle 
abszurd, kipoentírozott állattörténetek. M acoureknél a groteszk tragikomikus egysége a szöveg 
és a szövegalatti egyidejű jelenlétéből adódik. (Ez a groteszk líra egyik lehetősége. A másik -  
M orgenstern a legjobb példa -  a szavak bizarr, meglepő használatából adódik.) Történetei az 
emberekről szólnak, de nem  didaktikus módon, állatai nem  emberek -  de nem  is állatok. 
Egy tulajdonságukat ragadja ki a szerző, vagy egy velük kapcsolatos közmondást „fúj fel” , 
nevükkel játszik. M egkapja a m agáét a m indent magyarázó tudálékosság, a bigottság, az 
alakoskodás stb. De olyan észrevétlenül, hogy egy-egy állatportré elolvasása után  nem  tudjuk 
pontosan, hová szúrt az író, illetve érezzük, hogy többfelé.

A groteszk és a „kis formák” színháza

A rozzant színpadra, ahol egy ütött-kopott zongora áll, két fiatalember jön  be. Ballon
kabátban  vannak. O tthonosan vetkőzni kezdenek, amikor kiderül, hogy egyiken a kabát alatt 
nincs hosszú nadrág. A zongora mögött kiegészíti toalettjét, majd csevegni kezdenek. Szétszedik 
a zongorát, s a nadrág  nélküli kissé szórakozott, fapofájú fiatalem ber akrobatikus m uta tvá
nyokra kényszerül, hogy kikerülje akaratlanul ügyetlen partnere kezében himbálódzó zongora
fedelet. Ezzel a szcénával nem cirkuszi előadás, még csak nem  is kabarém űsor indul. A két 
fiatalem ber közül a fapofát J i f í  Slitm ék  hívják, s később le fog ülni a romos hangszer mellé, 
hogy eljátssza m aga szerzetté dalait, melyeknek szövegét barátja , J i f í  Suchÿ írta és énekli, 
Suchÿ, aki az egyik legjelentősebb élő cseh lírikus, és alighanem a legnépszerűbb em ber Cseh
szlovákiában. Egyetem i tanártól kisiskolásig mindenki énekli, ismeri ennek a két em bernek a 
da la it. Ez ma Csehszlovákiában a népdal, a „m agyarnóta” , a táncdal -  és a költészet. A m ár 
em lített poetizmus másik célkitűzése az volt, hogy eltörölje az „alacsony” és a „m agasrendű” 
m űfajok közötti különbséget, hogy fellelje a sportmérkőzések, a rádió, a kabaré, a mozi, a cirkusz 
világában is a poézist. Költészet és élet megkülönböztethetetlen egysége volt az ideáljuk. Ami 
Nezváléknak nem  sikerült, azt Suchÿ és társai valósították meg. 1958 körül kezdődött az a 
folyam at, mely létrehozta az ún. „kis form ák színházát” . Ekkortájt állt össze egypár fiatal 
művész, többnyire műkedvelő, s előadták saját szerzeményeiket: hogy ezek mik voltak, nem  
lehet pontosan m eghatározni. Dalok, szöveggel összekötve, jelenetek, táncszámok. T ehát 
kabaré, de a m ondanivaló nem  kabaré színvonalú. Akkortájt kezdte pályafutását Fialka, 
a pantomimos, Suchÿ, az énekes, Vyskocil, aki a prágai egyetem építészmérnöki karán az esztétika 
professzora, s aki „feltalált” egy bizonyos szövegfűzést, csevegést, am it text-appealnek neve
zett el, bekapcsolódott a humorista Pick is a „m ozgalom ba” , Vyskoéil társszerzőjeként meg
je len t a Václav Havel nevű ismeretlen stb. Ezeknek a művészeknek az ú tja  később elvált, s m a m ár 
önállóan működik Suchÿék színháza, a Semafor, Fialka Divadlo Na Jábradlija, mely világhír
névre tett szert, Pick a Paravánban m utatja  be darabjait stb. M ost m ár állam i tám ogatást is 
élveznek, műkedvelőkből profik lettek. Ez természetesen új problém ák elé állította őket. Hogy 
lépést tudnak-e ta rtan i a megváltozott követelményekkel, azt a jövő dönti el.

M it jelent az, hogy „kis formák színháza” ? Legelsősorban a színház m éreteit illeti: m ind
egyikre csak jó indu la tta l lehet m ondani: színház, inkább egy falusi kultúrház színpadára 
hasonlítanak. Ebből igen fontos dolgok következnek, m agára az előadott műsorra vonatko
zóan is. Láttuk, hogy e színpadok születésének legjellemzőbb sajátossága a spontaneitás. Ez az 
aktuális frisseség az előadás alatt is m egm arad, mégpedig úgy, hogy új viszony alakul ki a 
színpad és a nézőtér között. M eghitt, bizalmas viszony. Színész és néző közel van egymáshoz, 
beszélgetnek, szereplő lett az ezelőtt passzív szemlélőből. A „kicsiségből” így következik a kis 
forma intellektuális jellege. S ha ezeknek az 1958 körül alakuló színházaknak jellemző jegyéül
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az intellektualizálódást tartjuk , m indjárt kitűnik, hogy nem  is olyan véletlenül alakultak meg 
épp  akkor. Az intellektus két irányban  hatott: reakció volt az előző évek érzelmi túltengésére, 
a nagy  lelkesedésre, másrészt segített u tat találni a káoszban. Egy ötszáz személyes színház 
kakasülőjén helyet foglaló nézővel nem  lehet beszélgetni. Az meg sem látja  a színészt. A groteszk 
, ,m űfajához” tehát itt nagyon kedvező feltételek alakultak ki. A színpadról a színpad és a 
nézőtér közé került a já ték  színtere; ami egy olvasott műnél különleges stílusfogásokkal stb. 
valósítható meg, az itt csak annyit jelentett, hogy vissza kellett adni a színháznak legsajátosabb 
tulajdonságát, azt ti., hogy színház, hogy nem  valóságos világ; újra kialakult egy olyasfajta 
színház, m int volt a görög, a  középkori olasz stb., tehát ahol a színész és néző közösen alkotja 
m eg az t az atmoszférát, m elyben a valóság és a fantázia egységben jelenik meg, tehát igazi 
valóságot. A kis formák színháza megint csak bebizonyította, hogy az igazi színház nem hal el, 
legyen bárm ily erős a tv  vagy a film konkurrenciája. Suchÿék, Fialkáék előadásaira hónapokkal 
előre nem  lehet jegyet kapni, s előadásaik jelentős tényezői a mai cseh szellemi életnek.

Slitr és Suchy dalainak a Jónás és a lebujok (1962) előadásában az a tanulsága, hogy a gro
teszk, az abszurd kudarcra van  ítélve. Olyan em berekről énekelnek, akiknek balul ütnek ki a 
dolgaik, abszurd szituációkba kerülnek. Aki keresztezni akarja az ibolyát a muskátlival, hogy 
„m uskátlyát” kapjon, annak  „iboli” jön ki, az ócska holmikat gyűjtő félnótás végül m aga is 
beleesik vacakjai közé, a kép alá te tt virág elhervad, m ert a virág a földbe való, nem  pedig a 
h áb o rú t ábrázoló képhez, s K u rt, a német borbély a második világháborúban akkor döbben rá, 
hogy ő tulajdonképpen borbély, s mit keres mínusz harm inc fokban a Szovjetunió felett a 
levegőben, mikor m ár kiugrott a repülőgépből. A király orrára darázs száll. H ívatja Erős Jánost, 
aki a darázzsal együtt agyoncsapja a királyt is. Tanulság: az apró-cseprő ügyeket kézlegyintéssel 
kell elintézni. Egy-egy dal között Suchy gyilkos vicceket mesél Slitrnek -  de a zongorista nem  
érti. M ég a „hum or” sem sikerül. Suchÿék az abszurdot tagadják.

M ás irányba, m inden líraiság kiküszöbölése felé m utat a Fialka-színházban -  amely a köz
hiedelem m el ellentétben nem csak pantomimszínház -  bem utatott, egész estét betöltő, de mégis 
kam ara-darab , Václav Havel „K ertünnepély (1963) című négyfelvonásosa. Havelnek sikerült 
a végletekig leegyszerűsítve-sematizálva egy égetően aktuális társadalmi-politikai kérdést szín
p a d ra  vinni, s m egterem teni a szocialista groteszk egyik mesterművét. Jellem ző a kezdő jelenet 
m ind járt. Hugo Pludek sakkozik. Önmagával. Hogy m iért? M ert ő olyan ember, aki „nem  ám , 
hogy vagy nyer, vagy veszít! H a itt nyer, akkor o tt veszít, és fordítva! Az ilyen játékos a jég  
h á tán  is megél!”

H avel darabja tulajdonképpen egy politikai tétel zseniális groteszkben eltúlzott megjelenítése. 
A  tétel az, hogy a kispolgáriság találkozik a dogmatizmussal, illetve a kettő végeredményben 
ugyanaz. A középrétegek, a kispolgárság óvatos képviselője, aki az életet úgy fogja fel, m int nagy 
sakkjátszm át, találkozik a „funkcionárius” Sulyokkal, s nagyszerűen bele 'tud illeszkedni ebbe 
az elidegenedett, agyonbürokratizált világba. Közös ugyanis a platform úk: m indketten a 
sém ákhoz ragaszkodnak, képtelenek gondolkodni. Az elidegenedés o tt éri el tetőfokát, mikor 
H ugo m ár önm agát sem ism eri meg, mikor m ár önm agától is elidegenedett. A gyilkos hum orú 
d a ra b  tarta lm át nemigen lehet elmondani, m ert itt az értelmetlenséget „értelm etlen stílusban” 
kapjuk. Az öreg Pludekék, de Sulyok is például, előszeretettel használnak közmondásokat, de 
olyanokat, melyeket H avel talál ki, és csak hasonlítanak az igaziakra, pl. „Szopós m alacnak 
csúszik az alja” . „Népközelségét” Sulyok ízes kiszólásokkal bizonyítja: „Fogd meg a nyulat, 
s ne ereszd” . S általában m indig pontosan tudjuk, miről van szó a színpadon, annak ellenére, 
hogy ilyen groteszk-abszurd szinten kapjuk a valóságot.

A groteszkre a mai cseh irodalom ban még számos példát lehetne felhozni. J .  Hanzlik, M . Holub 
lírá ja , BIlehradská regénye, J .  JVesvadba fantasztikus elbeszélései, Ludvik Kundera prózája, Milan 
Uhde „V ávra király” és Ivan Klima „Várkastély” cím ű színműve stb. Ezek ismertetése fölösleges 
vo lna, az eddig elm ondottak alapján is feltehetjük a kérdést:

Miért a cseh irodalomban?

A hagyom ány szerepének hangsúlyozásával nagyrészt m ár válaszoltunk erre a kérdésre. 
L á ttu k , hogy a groteszk tem atikájának nagy részét a háború alkotja, helyesebben a háború  
ki robbantásában felelős indítékok továbbélése, tragikus-torz feltám adása. Ehhez a témához
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minden szocialista irodalom hozzászólhat, sőt kell is, hogy hozzászóljon, mivel csak innen, a mi 
oldalunkról érthető meg teljesen, tárható  fel az embert elaljasító erők genezise és működése.

A fő kérdés azonban a szocialista társadalom ban táptalajra lelő groteszk szem pontjából az, 
hogy a groteszk lényegét alkotó elidegenedés létezik-e a szocializmusban vagy sem. Visszafelé 
következtetve: a groteszk megléte is igazolni látszik az elidegenedést, s nemcsak m in t a kapita
lizmus m aradványát. Az elidegenedésről a szocializmusban heves viták folynak napjainkban, 
a  lengyeleknél, cseheknél ugyanúgy, m in t nálunk. Azt azonban senki nem vonja kétségbe, 
hogy a személyi kultusz éveiben -  lett légyen az törvényszerű vagy idegen képződm ény a 
szocialista építés kezdeti korszakában -  az elidegenedés „virágzásnak indult” . S itt a  szocialista 
groteszk második indítéka. A harm adik m ár sajátosan cseh jelenség. A mai valóságban fellelhető 
groteszkről van  szó. Arról, hogy a dogm atista torzulások nem  tűntek el nyom talanul még a 
m ai napig sem. Togliatti végrendeletében van egy félmondat arról, hogy a személyi kultusz 
következményeinek felszámolását egyes szocialista országokban lassan és következetlenül haj
tották végre. A cseh életnek is van egy sor -  a párt által is elismert és bírált s eltűnőfélben levő -  
groteszk eleme. Olyannyira, hogy egy cseh kritikus ezt írhatta : ,, . . . Mrozek példáu l nálunk 
tipikus leíró realistának, sőt naturalistának hathat.” S m indjárt meg is m agyarázza, mire 
gondol: „ . . . 1957 után az irodalm i átértékelés tulajdonképpen az egyetlen olyanfajta átérté
kelés, ahol viszonylag még el lehet m enni a végső következtetésekig” . A felemásság, a félúton 
való megállás szinte kínálja m agát a groteszknek. Jellemző, hogy a tárgyalt művek nagy részé
nek megjelenítési körülményei is bővelkednek torz epizódokban. Szám talan példát sorolhatnánk 
fel arra, hogy a „falmelléki” kispolgári szellem hogyan óvta a dogmatizmust, hogy talált egy
másra a nagyhangú álforradalmárkodás a „kicsi, de a mienk” kockázat-iszonyával.

Egy kis „elmélet”

Az abszurd, a groteszk térhódítása egy szocialista irodalom ban azt is jelzi, hogy komolyan 
kell foglalkozni elméletileg is e jelenséggel, ha a teoretikus gondolkodás nem akar hátrányba 
kerülni a művészi gyakorlattal szemben. Fontosabbnak érzem azt az elemzést, mely kim utatná, 
hogyan nyernek tartalm at, szocialista ta rta lm at általában csak a polgári világ kritikájára alkal
masnak tarto tt ábrázolási módozatok, vagy hogyan vették á t a tragikus nem egy funkcióját, 
m int ismét holm i elméletileg kikövetkeztetett normák számonkérését. Nem hiszem, hogy sze
rencsés dolog például elmarasztalni úgy ahogy van az egész huszadik századi m űvészetet a 
tragikum  elsikkasztásában. Legfeljebb azt lehetne szemügyre venni, milyen törvényszerűségek 
alap ján  m ent végbe e folyamat, s a le tűn t tiszta művészeti tragikum ot mi váltotta fel. A szocia
lista groteszk feltétlenül az egyik ilyen, a tragikus helyébe lépő valami.

Azért hangsúlyozom ilyen erősen a groteszk elméletének kérdését, mert a legalaposabb és 
tudomásom szerint egyetlen m unka, mely összefoglalásra törekszik (Wolfgang K ayser: Das 
Groteske. Seine Gestaltung in M alerei und  Dichtung. O ldenburg -  H am burg, Stalling 1957. 
228. 1.) példaanyagát lezárja D ürrcnm attal, s ily módon olyan végkövetkeztetésre ju t ,  melyeket 
a „szocialista groteszk” legfutólagosabb elemezgetése után is ki kell egészítenünk, vagy amelyek
nek éppenséggel ellent kell m ondanunk. K ayser szerint a groteszk olyan struktúra, m elyben tra
gikus és komikus keveredik. A groteszk „az elidegenedett világ” ; a szokatlan, a különös, a hir
telen nem hétköznapi összefüggésekben feltáruló jelenség, mely szorongásra készteti az embert. 
Abból, hogy az elidegenedés alkotja a groteszkség lényegét, következik, hogy a kapitalista 
társadalom  kifejlődésével párhuzam osan nő a groteszk részaránya a művészetben, m ajd az 
utolsó ötven évben -  elsősorban az avan tgárd  irányzatok szárnyán -  szinte m indenü tt meg
jelenik. Kayser szép elemzéseire épített eme következtetéseihez nincs mit hozzáfűzni. Annál 
inkább vitatkozni kell akkor, mikor így ír: „A  tragédia m int művészi forma, éppen azáltal, 
am i értelmetlen és abszurd, megsejteti a lehetséges értelmet . . .  A groteszk megteremtője 
nem  kísérelheti meg, s nem is szabad megkísérelnie, hogy értelm et adjon a dolgoknak . . .” 
A szocialista művészek pedig éppenséggel világosan felmutatják, hogy a groteszk -  az  groteszk, 
s az olvasó-néző mindig érzékeli a groteszk „normális” ellentétpárját. Éppen ebben rejlik a 
groteszk katartikus hatása. A tragédiával szemben a különbség az, hogy ott m indig a műben 
szerepelt ez az ellentét, az adott alkotás keretein belül oldódott fel a feszültség, m íg it t  a néző
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vagy olvasó élettapasztalatával, intellektusával szegeződik szembe az olvasott-látott élmény. 
A h atás erőssége az utóbbi esetben attól függ, hogy m ilyen színvonalon tudja tálalni a művészi 
kérdéseket, milyen mértékben képes felkelteni az olvasó-néző aktivitását. A groteszknek ilyen, 
szocialista világnézetű felhasználását említette meg Szabó György is Majakovszkij és Brecht 
kapcsán. Ö  Pirandello nyom án „analitikus groteszknek” hívja ezt a formát. Josef Kosek is a 
művész tudatosságát emeli ki, m ely létrehozhat egy, a groteszkkel szembenálló pólust

H a  a  groteszkről elmélkedünk, feltétlenül szem bekerülünk két fogalommal: a tragikomikus 
és az ab szu rd  fogalmával. Egyik sem azonos a groteszkkel, b ár sokban hasonlítanak. Legtöbbször 
lehetetlen  megkülönböztetni őket egymástól. A tragikom ikus válik el aránylag élesebben. 
A tragikom ikus nyilvánvalóan folyam at: a két pólus közötti villódzásról van szó, mely hol sírást, 
hol nevetést eredményez. Ezzel szem ben a groteszk állókép: se sírni, se nevetni nem  lehet rajta, 
ajkunkra fagy a mosoly, ha éppen  nevetni kezdtünk volna, s szorongó érzés fog el, mely elfojtja 
m egrendülésünket, ha a tragikus oldaláról „indított” a  szerző. A groteszkben a tragikomikus 
dinam ikusságával szemben nincs fejlődés, mind a szituációk, mind az alakok mozdulatlanok. 
Ez az egysíkúság, előre-adottság szimbólumszerűvé, sem atizálttá teszi a művet. Brechtnél, 
D ü rren m attn á l már részletesen feltárták ezt a jelenséget; most csak annyit jegyezzünk meg, 
hogy p a rad o x  módon éppen a  groteszk az, mely anyagát tekintve kötött. A fantázia szabad 
csapongását, a képtelenségeket ugyanis egyvalami „gúzsba köti” : az ábrázolt életanyag éppen 
sem atizált volta miatt nem  kel önálló életre, a művész m indig jó  előre birtokában kell hogy 
legyen a  valóság ama problém akörének, melyet m egjeleníteni kíván. A groteszk tehát nemcsak 
az o lvasótól, hanem az alkotótól is fokozott tudatosságot, intellektuális erőkifejtést követel.

A groteszk és az abszurd között alapvető egyezés van: mindkettő az em beri kontextusokat 
elvesztett jelenségek struktúrája. A különbséget ta lán  abban  lehetne fellelni, hogy a groteszk 
úgy to rz , hogy különnemű jelenségeket forraszt egybe, míg az abszurd vihet ad  abszurdum 
csak trag ikus vagy csak komikus elemeket is. (Persze, éppen az abszurd síkra való felfokozás 
m iatt szűnik  meg sok esetben az alapfok „tiszta” jellege.) A különválasztás azonban többnyire 
azért is tisztán formális, m ert a  groteszkben önm agában is van valami abszurd. Ügy m ondhat
nánk, a  groteszk a legalkalm asabb abszurdum, s az abszurd  a groteszkség kifejezésére.

V égezetü l: a groteszk terjed  más szocialista irodalm akban is, például a  jugoszláv, lengyel 
irodalom ban. A csehben azonban  legvitathatatlanabbul tűnik elő szocialista jellege. Ezért lehet 
szám unkra is inspiráló. Ehhez persze az kell, hogy megismerkedjünk ezekkel a művekkel.

Mérleg
F A R K A S  LÁSZLÓ

Galambos Lajos

É rdem es és hálás dolog G alam bossal foglalkozni. B árm it írunk róla, máris vitatkozunk, bárhol 
érin tjük  m űveit, eleven, tüskés problém ákra bukkanunk. Azok közé a fiatal írók közé tartozik, 
akiket a  legszélsőségesebben ítél m eg a kritika is, az olvasók is, a kortársak is. Nagy erővel expo
nálja m a i epikánknak szinte m inden  izgalmas, középponti kérdését, folyton állásfoglalásra, 
ellentm ondásra késztet, tételeket fogalm aztat és példaként ajánlkozik -  m inden vitánkhoz tud  
példával szolgálni. A S ánta-Fejes-K am ondy vonulat u tán i prózaírói kirajzás legnyughatatlanabb 
s legv ita to ttabb  írója; több hullám ot vetett az irodalm i közvéleményben, m int bármelyik 
(hasonlóképpen tehetséges) tá rsa , Szakonyi, Gerelyes, Csurka, M oldova vagy Szabó Isván.

A leg több  vád írói eszközeit illette, túlzásait és torzításait. Ezek is megérnek néhány fejezetet, 
nem  is lehetne jellemezni nélkülük Galambost. Mégis, írói arcképének egy jellemzőbb, és remél
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hetőleg m aradandóbb vonásával kezdeném a portrét: írói m agatartásának példaként való emlí
tésével. ötéves írói ú tja  még csak indulás, de arra már elegendő, hogy felismerjük benne egy 
korszerű és sokra képes, nagy előnnyel induló, rokonszenves író-ideál vonásait. A rra a tulajdon
ságára gondolok elsősorban, hogy milyen konok következetességgel fordul m indig a legforróbb 
társadalmi, politikai, morális problém ák felé. H ajlam a és világnézete és írói képességei alkalmassá 
teszik arra, hogy elfogódottság és méricskélés nélkül kikeresse és ábrázolja ezeket a problém ákat, 
előbbre haladásunk tényezőit, s az ú ton keresztben fekvő szokásokat és törvényeket. S ebben 
semmi számítást, konjunktúra-lesést nem  érezni, inkább elrendeltetést és szerencsés sorsot: 
valami naív, rom latlan, mellékíz nélküli társadalmiság hatja  á t egész gondolkodásmódját, 
amellyel olyan m otívum okat is új fénybe tu d  vonni, amelyeket egy sematikus áram lat karikíro- 
zott és lejáratott. Kétszeresen elkötelezett: a vele egysorsúak, a falusi szegénység irán t; osztálya, 
fajtája, emlékei irán t; erős kötöttségét világnézetén is, tem atikáján is látni. De fajtája sorsát, 
problém áit m agasabb szintről tudja szemlélni, új társadalm unk egyetemesebb világában látja 
és ítéli meg. Másrészt minden írásából lá tn i, hogy hisz az írói hivatásban, akciónak, eszköznek 
tartja  az irodalm at, s láthatóan nem  is szégyelli ezt. Van ab b an  valami népmeséi hősiesség, 
ahogyan -  néhányadm agával -  a formai kísérletek divatjának korában, e kísérletezők gyűrűjé
ben politizálni merészel. A társakat is úgy választja meg, verseikből úgy választ m ottót novellái 
elé, ahogy e kétféle elkötelezettség szerint rokonának érzi őket: Benjámin, Garai, Juhász, Kassák, 
Sinka, Váci. De jó , hogy ez az írói világnézet és program nemcsak a társak és példák nevével, 
s nemcsak nyilatkozataiban fogalmazódik meg így, hanem  m űveiben elsősorban. Egységes, 
erős vonásokkal rajzolódó világszemlélet ez, m inden állásfoglalása egy tőről fakad, mindig egy- 
felé, a társadalmi érvényű igazság, a közösség emberi berendezkedése, lassan emelkedő fajtája 
felé fordul. S a novellákban, regényekben fogalmazott nézetei összetartoznak, egymást kiegé
szítik, hitelesítik, tám ogatják. Könnyű m egállapítani, milyen indu lat m ondatja ki vele a legkeser
vesebb igazságokat is.

2.

Ezt a morális és politikai érzékenységet m ár azzal is jól jellem ezhetjük, ha elsoroljuk, m it tudott 
és m it tartott érdemesnek megfogalmazni eddigi útján, ha áttekintjük művei tem atikáját.

Rengeteget dolgozik, tizenegyedik könyve van nyomdában; három  novelláskötet, egy riport
könyv, hét regény, cikkek, riportok, regényrészietek kerültek ki eddig a keze alól, nagyobb részük 
az utóbbi 5-6 évben. Első kis könyvecskéjét, a Hét márvány plakettet (egy szocialista brigád meg
születéséről, 1951) tapintatosan felejtsük el, s ne számítsuk írói müvéhez a Jurankó Pál hazatér 
c. ifjúsági regényt (a Tanácsköztársaság küzdelmeiről, 1955) és a Dűlőutakon c. riportkönyvét 
se (a termelőszövetkezetek szervezésének történetei, 1959). Az írói címet a Gonosz kátyúval 
(1960) érdemelte ki, amelyben a falusi osztályharc, a téesz-szervezés m ár morális problémák 
-  gyávaság, sértettség, közöny -  analízisével színeződik. M ásodik számba vehető regénye 
{Hideg van tegnap óta, 1961) magasra teszi a mércét: a bonyolult vezetésű, többszintű történet 

egy 56-os bányászsztrájk problém arétegeit is át akarja fogni, s a főhősnek, a munkáscsaládból 
kiszakadt mérnöknek a tétovázásait, viselkedése ellentmondásait is megpróbálja illusztrálni, 
korábbi életének kuszán szőtt, laza illesztésű epizódjaival.

Ezen az úton ju to tt el az Isten őszi csillagáig (1962). Az előbbi regény még inkább bonyolult, 
ez inkább sokrétű, gazdag. A földhözragadt, erős törvényű kubikoscsaládok drám ai küzdelme 
az első rizses-szövetkezetért, s vergődésük nemcsak a szegénységben, hanem  öröklött gyanakvá
saikban, félelmeikben, kétségeikben. Em ellett a tulajdonhoz való új viszony is megjelenik a 
regényben, de meg egy gonddal elemzett, jellem ző sorsú figura is, akit kubikos apja emléke egy- 
felé, kapcsolatai s lehetőségei másfelé vonzanak.

A következő regényben, az Utas a Göncöl szekerénbcn (1962; előzőleg m int filmforgatókönyv 
je len t meg, Megszállottak címmel) megszületik az a hőstípus, aki majd több változatban elő
kerül még: a „megszállott” , az alkotó szocialista ember. Nem is egy alakban, hanem  egész 
szoborcsoport: Bene doktor és Kecskés, s a mellékalakok: Éti, Csalupka, az öreg M árton, akik 
a m aguk módján mind adnak egy-egy vonást a társadalmi küldetést, az önzetlen alkotást vállaló 
em ber portréjához, s ezzel egész erkölcsi és gazdasági létünk alapkérdéseire keres az író vála
szokat.
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Az időközben megjelent novellák, amelyeket a Keserű lapu c. kötetben gyűjtött össze (1963- 
ban), ugyanilyen problémaérzékenységre vallanak. H árom  rövid novella ugyan hagyományosabb 
világú ( Októberi litánia, Kék kenyér, Legények), de a többi négy parázslóan m ai történet. A Tir
pákok a  nép tő l elszakadt vezető tragédiáját mondja el, az „értetek, akár nélkületek is” történelmi 
tévedését; a  Jobb emberek vakációja keserű indulattal ítélkezik azokról, akik a hivatali hatalommal 
visszaélve kiskirálykodnak, új arisztokratákká züllenek; az Orosz asszonyban -  más problémák 
mellett — a  kispolgári morál, egy elavult házasság-ideál menthetetlenségét ábrázolja; a Keserű 
lapu törékeny kis tanítónőjében m egint egy másfajta megszállottat, egy „észrevétlen forradal
m árt” te rem t, aki nem anny ira  tudatos programmal, m int inkább tiszta erkölcse késztetésére 
halad a  világ rosszasága ellenében.

U gyanez a táj, az elm aradott, sokféle gúzsba kötött falu, s egy új tevékeny hős jelenik meg a 
következő regényben, a Szent János fejevételében (könyvalakban: Mostohagyerekek, 1963). M olnár 
K atalin  tanítónő egy másmilyen alkatú  hős, a sorsa is másként alakul, de az alapproblém a ugyanaz : 
le lehet-e gyűrni a változás ellenében feszülő erőket, s fel tudnak-e szabadulni alkotó-energiáink, 
és hogyan. -  S továbbra is, a leendő második novelláskötet eddig megjelent darabjaiban, ugyan
ennek a  közérdekű nyughatatlanságnak a témái: a falusi korrupció létform ái; a szegények köré
ből k iszakadt entellektüel deform álódása; 56-os disszidensek zavart világa; egy rövidlátó, fejlő
désképtelen „káder” sorsa; a személyi kultusz idején kialakult bánásm ód okozta torzulások 
-  ezeknek a tenyészete, létfeltétele, okai és következményei adják az új kötet jelentősebb novellái
nak életét, anyagát. ( Adventi köd, Delfinek, Teljes búcsú, Olyan idő, Fekete kötés.) Egészen a Zsilipek
ig, h am arosan  megjelenő új regényéig (nagyobb részét az Új írásban olvashattuk), amely egy 
parasztcsalád  széthullását követi, s az utóbbi húsz esztendő átfogó ábrázolásával birkózik, azok
nak a problém áknak a légiójával, amelyek ma is élnek.

Ez a fu tó  áttekintés m utatja , m ire fogékony Galambos, illetőleg m ire fogékony különösen. 
M ert az nincs benne ebben a felsorolásban, ami a legjobb tulajdonsága -  most már ne csak a 
m agatartással és a tematikával jellemezzük őt, hanem  írói erényeivel is —, hogy mindezekhez 
a súlyos problémákhoz kitűnő, élő írói anyaga is van. Nem valamiféle specialista Galambos, 
afféle „politikus-író” . Figyelme, érdeklődése minden em berit befogad, a közgazdasági fejtegeté
sektől a szekszuális élet megnyilatkozásaiig. A privát életet ugyanolyan jó l ismeri és ábrázolja, 
m int a  közösségi gondokat -  nem  is külön dolgok ezek nála. Nem alkalm azott szociológia ez az 
irodalom , hanem  a jó  értelem ben politikus irodalom egészséges rehabilitációja. Sehol nem illuszt
rál csupán , hanem olyanok a történetei, hogy bárm ennyire a m agánéletről szólnak is, ezeket 
a p rob lém ákat hordozzák. M in t ahogy a vasóságban sem, itt sem osztódik külön közösségi és 
külön egyéni létformákra az élet, nincsenek külön közösségi és külön privát törvények, erkölcsök. 
Jó  erénye Galambosnak, hogy nemcsak egyszerű társadalm i képletekben tud gondolkozni. 
Legjobb írásaiban mindig m egtaláljuk nála a magánéletnek és a közösségi életnek ezt a harm óniá
já t, term észetes együttélését. Ilyen több oldalról megfigyelt ember Bordács mérnök például, 
vagy M o ln ár Katalin (a Szent Jánosfejevételében), Virrasztó Erzsi [a Keserű, lapuban)', a Zsilipek
ben is ez a m egbonthatatlan, egytörvényű élet m utatja  felénk hol ezt, hol az t az arcát. S ez nem  
valam i művészi mutatvány, ügyes mesterkedés, hanem  jellemző tulajdonsága, jó  adottsága 
G alam bosnak, amely közeli rokona vagy tartozéka az elemzett fesztelen, természetes írói m aga
tartásnak . Ez különbözteti m eg azoktól a pályatársaktól, akik hasonlóképpen nem  idegenkednek 
a tá rsadalm i témáktól, de képességeikből csak az illusztrációra -  igaz, néha gondosan számított, 
ügyesen megoldott -  illusztrációra futja.

3.

V an  ugyan  példa arra is, hogy lemond erről a más-más szempontokat harmonikusan illesztő 
term észetéről, arányérzéke defektet kap. A Hideg van tegnap óta c. regényének ez volt a legnagyobb 
baja, hogy elveszítette u ra lm át az anyag fölött, ettől esett szét önálló történetekre a regény, 
ezért m arad tak  el a megígért feleletek; a Delfinekben is ok nélkül kalandozik el. A legtöbbször 
azonban  az a tulajdonsága bon ta tja  meg vele a m ű kívánatos arányait, am elyet a kritikák az 
egyes m űvek megjelenésekor is a  szemére vetettek, de így együttolvasva a sok kötet írást, ha t 
regényt és húsz novellát, aggasztóan általánosnak és károsnak látszik: túlzott érdeklődése a testi
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szerelem tárgya iránt. Fél szeme m indig azon van, nem írom le, min. M int Mórickának, neki is 
mindenről az ju t eszébe. Szegény Irénnek be akarják varrni a lába közét dróttal, borzasztó. 
Mari a hom okbányában egyszerre kettővel, Sára a vagyonért, Erzsi a felügyelővel, Jo h an n a  az 
apjával; a vaságyon, a kazal tövében, a barázdában, a fürdőben, m indenütt meztelen, letépett 
ruhájú, nyöszörgő vagy ujjongó nőalakok, több a soknál. Nem  m intha ki kellene, ki lehetne hagyni 
az irodalomból az életnek ezt a szeletét. És Galambos, írói alkat dolga, akarja is, tudja is áb rá
zolni a mindig más testi szerelmet (s m ár látszik, enciklopédikus teljességgel ő fogja m egraj
zolni korunk nemi körképét, m int a szekszuáletika és a szekszuálkriminológia szakértője). 
M ert hisz nem a feltűnés kedvéért teszi, nem  valami raffinált, hatásvadászó erotizmus ez, inkább 
csak ösztönös kibeszélés, s talán visszahatás, polémia egy álszemérmes irodalommal. Pontos és 
hiteles beszámoló a szekszuális életről, nyers és őszinte, s ritkán idilli, inkább keserves, meg
szenvedett és borzasztó. Néhol azonban a művészi hitelnek és hatásnak árt ez a túlzott érdeklő
dés, akár m ert elfedi az eredeti szándékot (mint az Ádventi ködben), akár mert megbontja a m ű 
építményét (mint a Hideg van tegnap óta és a Delfinek c. írásokban), vagy elriasztja a túlzottan 
naturalista jelenetekkel az olvasók egy részét, az érzékenyebb ízlésűeket.

4.

Az eddigiekben témaérzékenységét, természetességét és komplex látását meg a nemi kérdések 
iránti érdeklődését em eltük ki egyénisége vonásai közül, de épp ennyire jellemző rá  az az erős 
érzelmi, indulati viszony, amely tárgyához köti. Rendkívül erős műveinek a lírai töltése, heves 
vonzódás vagy gyűlölet köti őt hőseihez, teljesen átéli az eseményeket, s folyton ítélkezik. Néhol 
álcázza ezt a viszonyt, m in t az Orosz asszony-ban vagy a Keserű lapu-ban, de a jellemzésben, 
az akció során azonnal kibukik belőle az indulat. A Szent János fejevétele sötét tónusaiban, indu
latos túlzásaiban is o tt az író, személyesen. Nemcsak megrajzolja, hanem  dühösen el is ítéli a 
tanyavilág elm aradottságát, s gyengéden pártjá t fogja K atalinnak. M ár a szereplők bem utatá
sakor is látszik elfogultsága, egy-két jelző elárulja, mint vélekedik róluk az író. Nagyon jellem ző 
tulajdonsága ez Galambosnak, s az érdeklődés felkeltésében, a feszültség emelésében is van érdeme, 
mert személyes állásfoglalása magával ragadja az olvasót is, kényszeríti az azonosulásra, meg
osztja vele a sajnálkozást vagy az ellenérzést. -  Ezzel aztán visszaél néhol, ne hallgassuk el ezt 
se. Kegyetlenül megszenvedteti például egyik-másik kedves hősét, akiket ugyanakkor nagyon 
szeret és szerettet. M azochizm usa helyenként nem ismer határt, láthatóan együtt szenved ezek
kel az elesett hősökkel, a m egalázott és szenvedő Bán M arival, V irrasztó Erzsivel, Dósa Gergely- 
nével. -  Máskor meg éppen ellenkezőleg, m intha megesne a szíve egyik-másik szereplőjén, várat
lanul egyengeti az útját, kedvező fordulattal lepi meg, s m intha ennek a népmeséi könyörületes- 
ségnek is része lenne a vártnál derűsebb befejezésekben, például a csőkutas öntözés sorsának 
váratlan jobbrafordulásában, vagy a Zsilipek minden elsimító, feloldozó befejezésében.

Ezzel a lírai viszonnyal, amely anyagához fűzi, m agyarázható az is, hogy műveiből pontosan 
kirajzolódik az író személyisége, tem peram entum a, egyénisége. M ai prózánkban rá  jellem ző 
legjobban ez az önportré-készítés, megmutatkozás. Azzal is, hogy a bevezetésben vagy a keret
játékban sokszor megjelenik személyesen, azzal is, hogy m űveiben sok az önéletrajzi helyzet, 
környezet, figura. H a életének csak néhány adatára utalunk — lexikonszerűen - ,  könnyen fel
ismerjük az egyezéseket, érintkezéseket. Gyakran visszatérő környezetként ott a szabolcsi homok- 
sivatag, az elm aradott tanyavilág -  K ótajban született, 1929-ben. Szegényparaszti porták, 
kubikosélet, igénytelenség -  sokgyerekes kubikoscsaládból származik. Szülei keserves körül
mények között taníttatják, „bejár” a városi gimnáziumba: a lenézett kis bejáró parasztdiák 
több írásában is előbukkan. A szegénysorsból felemelkedett, életform ájában otthonról elszakadt 
diplomás is többször szerepel, a falut já ró  újságíró is, ezek is az ő életrajzi adatai. A dédelgető 
gyengédséggel megrajzolt édesanya csak az ő édesanyja lehet, s lépten-nyomon találkozunk nála 
a környezetnek és az eseményeknek olyan érzékletes felidézésével, amelyekből m egint csak 
személyes tapasztalatok sejlenek. Á m bár az is előfordul, hogy a legképtelenebb helyzetről kapunk 
tőle rendkívüli reproduktív képzelőerőre valló leírást, s ez felhívja a figyelmünket a rra , hogy 
-  megint egy jellemző tulajdonsága -  micsoda páratlan tehetsége van a realista leíráshoz, meg
jelenítéshez.
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5.

M itől kapják történetei azt a valódiságot, hitelességet, amelyről csak nagy ritkán s nem  mindig 
ok nélkül m ond le? Egyik titka: csak olyasmiről ír, am it ismer. Elsősorban a problem atikát, 
lehetőleg m inél több oldalú megvilágításban. Szereplői belső világát, cselekvésük indítékait, 
észjárásukat, véleményüket. Abból is látszik, m ilyen fontosnak tartja írásai hitelességét, hogy 
gyakran — keretjátékkal, bevezetővel -  riportnak, m egtörtént eseménynek álcázza őket. Érdes 
érzékletességgel tudja megjeleníteni a színhelyet, a tájat, a tárgyakat. V an  egy tulajdonsága, 
am it a zenészek „abszolút hallás”-a példájára „abszolút látás” -nak nevezhetnénk: am it ábrázolni 
akar, egészében és részleteiben megjelenik a tudatában , s lejátszódik. A teljes zenekart össze 
tudja fogni, összehangolja a mozgást, a színhelyet, a szavakat. M inden jelző és jellemző motí
vum a m aga helyén és arányaiban jelenik meg, a tárgyak kezére játszanak, segítenek neki a jelenet 
pontos és hiteles megjelenítésében. M egkönnyíti a dolgát a sokat utazás életform ája, amely sokféle 
színhellyel és sokféle alakkal ismerteti meg, de az igazi kincsesbánya gyermek- és ifjúkora, az itt 
szerzett emlékképek m aródtak legmélyebbre képzeletében. Ezért aztán  a legszebb írásai a 
szegényparaszti világ tájairól kerülnek, itt otthonos a leginkább: a Zsilipekben, az Isten őszi 
csillagában, a Szent János feje vételében, néhány novellában. Ezek a beszámolói a paraszti világról 
folklór hitelűek és értékűek, Veres Péter gondos megfigyeléseire és leírásaira emlékeztetnek, 
csak azoknál képszerűbbek és szűkszavúbbak. N éha ugyan gyermekesen fontoskodó, hivalkodóan 
pontos: hosszan idéz görögből és franciából, adatokat sorol, folyam atokat részletez, de nem 
biztos, hogy az ilyen pontoskodó motívumok nem  szükségesek a jellemzéshez, a helyi szín meg
festéséhez. A teljes építmény nem  m indig jó  arányú, s a konstrukciókban akad hiba, de a művek 
mikrokozmosza rendkívül eleven, lá tható  és m egbízható.

S ugyanezt a hitelességre-törekvést láthatjuk művei nyelvezetében, főleg a szereplők beszéd
m odorában. Az elbeszélésben elhagyta az Októberi litánia balladás, hatáskereső ismétlésekkel 
modoros tónusát, az Isten őszi csillaga költői szóvirágait; újabb írásait egy lehiggadt, visszafogott, 
dísztelen elbeszélő hangnem jellemzi, amelyet még a Dülőutakon riportjaiban tanult, a szereplők 
beszédét is a kevés szín, a drám ai szűkszavúság, különösen a feszült összecsapásokban, a heves 
replikákban, amelyek rendkívül erős, robbanó indulatokat képesek hordozni. R itkán történik 
meg, hogy lem ond a beszéd valódiságáról; nem  hajlik a „lelkizésre” , nem  szereti a szenvelgő 
önvallom ásokat, legfeljebb az Orosz asszonyból tudnánk egy-két példát m ondani. Az alakok 
mélyebb lelki rétegeibe belső monológgal vezeti az olvasót, a Z s^ P ePben például nagyon szépen. 
A kis Bán M arinak, ennek a prim itív természeti lénynek nincsen különösebben művelt intellek
tusa, differenciált érzelmi élete. De megfogalmazatlan mélységek élnek benne, szép emberi 
indulatok és vélemények, amelyeket az író szinte lefordít, cselekvésben is ábrázol, meg a monoló
gok egyszerű, heves érzelmű, nemes világnézetű belső beszédében.

Az alakterem tés, jellemzés isteni adom ányánál tartunk. Itt mi a titka Galam bosnak? A nehe
zebbik feladatot választja itt is, nem  a különc, extrém  figurák specialistája, akiket látványos 
különlegességekkel könnyű felismerhetővé és érdekessé tenni. Figurái között sok az aktív, alkotó 
hős, akiknek a mozgatása -  sok példa bizonyítja -  nehezebb feladat. De a maguk módján pozitív 
hősök ezek, egyik-másik pozitív tulajdonságukat jobban , részletesebben kidolgozza az író, de 
nem  egysíkú, szimplifikált emberek, m inden tulajdonságuk keresztjét a vállukon viszik. H a kire
tusálnánk M olnár K atalin alakjából a szekszuális hajlandóságot, meg apró  szeszélyeit, hiányoz
nának. Bordács mérnök ugyan a haladás zászlaját viszi, de eléggé bizonytalanul, ernyedt tar
tásban. K öznapi emberek, egyszerű hősök, társadalm ilag érvényes típusok ezek, s mégis csupa 
egyéniség. A maradisággal szembeszegülő nőalakjai, a Z s^ P e^ M arija, M olnár K atalin , Virrasztó 
Erzsi m iben hasonlatosak? Csak az alapm agatartásban. A „m egszállottak” , Bene, Kecskés, 
és Blaskó a  Fekete kötés-bői? Dehogy is „egy Bordács-változat” Bene, am in t a Vigilia fanyalgó, 
érteden kritikusa látta! A vagyonszerző, harácsoló hősöket dehogy lehetne összetéveszteni. 
A sorsuk is megkülönbözteti őket, fizikai létük is, de leginkább cselekvéseik, egymáshoz való 
viszonyuk, reagálásaik különböző helyzetekben. Ismétlődő szituációkat találunk nála, de ismét
lődőjellem eket nem. S a beszédmód, a cselekvés, a mozgás, a helyzetek s a környezet realizmusa 
jó  feltételeket terem t életre keltésükhöz.
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6.

Ezek a megállapítások a legjobb teljesítményekre vonatkoznak. Galambos eddigi, egyébként 
is eléggé egyenetlen produktum a a jellemformálás tekintetében is egyenetlen. V an  ahol főképpen 
a történetre, a cselekményre figyel, ilyenkor csak jelzések ju tnak  az alakok egyéniségéhez (Ad
venti köd, Legények stb.). Nem nagyon sikerült eddig még a szereplők cselekedeteit korábbi életük 
eseményeivel, motívumaival indokolni. A Hideg van tegnap óta c. regényben például felszínesek, 
nem elég meggyőzőek ezek a megfelelések, a Tirpákokban is csak megkísérli dokum entálni, 
hogyan torzult meg Cser László jelleme, hogyan alakultak ki a személyi kultusz helytelen veze
tési módszerei.

A tanulm ány elején Galambos legjellegzetesebb tulajdonságait soroltuk el, u tóbb  azokat a 
képességeit, amelyeknek a mű valódiságát köszönheti: nyelvi realizmusát, tárgyism eretét, való
ságtiszteletét, a környezet és ajellem  érzékletes és hiteles ábrázolásának képességét. Eléggé szem- 
betúnőek azonban az ez ellen a valódiság ellen elkövetett vétségek, a kritika sokszor felhívta 
rájuk a figyelmet. H a jól megnézzük, most m ár elegendő példaanyagon, azt látjuk, hogy szinte 
minden írásának van ilyen valószínűtlen m otívum a, s éppen a legfontosabb pontokon. Az Utas 
a Göncöl szekerén-nek idilli befejezése, vagy a Kecskés-Bene hancúrozás; az Isten őszi csillaga 
teátrális záróképe, a Tirpákok előkészítetlen megtérésjelenete, vagy a verbálisán megoldott 
befejezés a Jo b b  emberek vakációjában, a Tanyadöntésben, az Októberi litániában. Ezeknek 
a kisebb-nagyobb hamisságoknak, irreális megoldásoknak egy része talán az eszközök fogyaté
kosságával m agyarázható, s emlegettük az író személyes elfogultságát. Talán az is oka lehet e 
torzulásoknak, hogy m agában a m űben nem  sikerül megoldani a valóság teljesebb ábrázolását, 
s vágyai, igazságérzete így elégülnek ki. De fel kell figyelni a rra  is, hogy erős realitásérzékével 
szemben működik Galambosban egy erős stilizáló hajlam: úgy rugaszkodni el a valóságtól, 
hogy annak m agasabb érvényű kifejező-ereje legyen. M egtörni az ábrázolási folyam atot, kilépni 
belőle, akár a  stílusharmóniát is m egbontva, hogy egy jelképben, egy élőképben vagy egyszerűen 
.csak egy sokat jelentő m ondatban általánosabb, súlyosabb igazság jelenjen meg. Ahol ez nem 
sikerül, o tt a mesélő, romantikusan ham isító írót ítéljük el; ahol igen, ott a felszikrázó tehetség 
alkotott m aradandót. Néhány olyan képre emlékeztetek, amely ilyen töm ör, d rám ai erejű 
látomással tudja megemelni a történetet. Az Isten őszi csillagában ilyen az a jelenet, am ely szív- 
szorítóan ábrázolja a feneketlen szegénységet: a kártyázó kubikosokat körültáncolják a  gyerekek: 
„Jaj de jó  lesz, sóskát eszünk, ja j de jó  lesz!” Vagy a hatalm as „történelm i zabálás” , amikor 
minden éhségüket-dühüket beleölik az eszem-iszomba. A búzaszentelők „puszta komorság” 
éneke, a lelkek változásának legválságosabb pillanatában. De ilyen a Hideg van tegnap óta szöges- 
börtön-jelenete, egy osztály sorsát sűrítő, nagyerejű, jelképi jelenet, egy Dózsa-regény tengelyé
ben is m egállna. Ilyen a Zsilipekben -  vésztjósló és borzongató - ,  am int Só Ju li, a falu bolondja 
belekiabál a hajnalba: „H a! Isten, Isten!” . Ilyen, ugyancsak а £n7tj!>«Aben, M ari látom ása édes
anyjával, s még egy sor erősebb-gyengébb lelemény, amelyek így együtt nem  látszanak vélet
lennek, s Galam bos egyik bontakozó tulajdonságát jelzik.

7.

Aki konzervatívnak, a M óricz-hagyomány hű követőjének vagy éppen M óricz-epigonnak 
mondja G alam bost, azokra az alkatbeli egyezésekre gondol, amelyek valóban rokonítják őt 
Móriczcal: a  leírás realizmusa, a paraszti tem atika, romantikus elemek az ábrázolásban, a cselek
mény dinam ikus vezetése stb. Ez azonban túlságosan sommás vélemény, igaz is, meg nem is. 
Ha finomítjuk, részletezzük, egyre-másra előtűnnek megkülönböztető vonásaik.

Az például, hogy Galambos meglehetősen nyugtalan, zaklatott kedélyű és világú elbeszélő, 
s tulajdonképpen ki se alakult még elbeszélő modora, többféle hangnemben próbálkozik. Válto
gatja a monológot a beleképzeléses elbeszéléssel és az írói közléssel. M egírták m ár, részletesen, 
hogy milyen sokat tanult a filmtől, jót-rosszat, látványos rendezést és látványoskodást. Szívesen, 
kedvvel kísérletezik, keretes, párhuzamos, ellenpontozó szerkesztéssel, elütő hangnem ű részek 
összepásszításával, bizarr látomásokkal, jellemzési feladatokkal, időjátékkel -  szóval nem  is 
olyan konzervatív. Ezeknek a kísérleteknek egy része szépen sikerült, például az Isten őszi csillaga 
időrendjének a felbontása, vagy Bordács ménök önjellemzése. Másik részüket oda kell sorolnunk
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a funkciótlan megoldások közé, s így alkalom adódik a rra , hogy megemlítsük Galambosnak 
még egy tulajdonságát, és nem  is csupa elismeréssel: a hatásos, erőteljes, meghökkentő megoldá
sok kedvelését és keresését.

Az, hogy nem  közömbös a hatással szemben, jó  tulajdonság, olvasottságát is nagyrészt ennek 
köszönheti. Cselekményes, fordulatos, pergő történetei olvastatják magukat. De van amikor 
ez a tulajdonsága a fonákját m utatja, amikor hamis eszközökkel próbál hatásra törekedni. 
Ilyen eszköze például a túlzó késleltetés, amikor azzal doppingolja az izgalmat, hogy erőszakosan 
visszatartja hol a kedvező fordulatot, hol a tragikus eseményt. Az előbbire Bene mérnök hosszan 
tartó, kilátástalan letargiája a példa, az utóbbira a Zsilipek vagy a Fekete kötés tragikus fordu
latának hosszas expozíciója. Id e  sorolható, a túlzott hatáskeltéshez az erős kegyetlenségek, testi 
bántalm ak keresése is. Pedig a valódi, nemes hatás keltésére is vannak Galambosnak eszközei, 
mindaz, am it eddig elsoroltunk.

8 .

összefoglalásul el kell m ondani még néhány dolgot Galambos új regényéről, a Zsilipekről, 
aminthogy valamelyest ez a regény az összefoglalása Galambos eddigi írói m unkájának és 
eredményeinek. M inden eddiginél nagyobb vállalkozása, szinte kihívás, erőm utatvány. Család- 
regényt írni, amely a közeli történelem  húsz esztendejét foglalja magába, mához szóló tanulsá
gokkal, m egbízható és részletes politikai-gazdasági elemzéssel, nyíltan és árnyaltan -  nem csoda, 
hogy nem  lett hibátlan rem ekm ű. De az eddigi elemzésekből is látható, m egm utatja Galambos 
eddigi legjobb írói erényeit, többnyire jó  példaként em lítettük. Bravúros szerkezeti formát választ: 
két ágat, amelyek egyikén a Bán család története halad, a másikon, emezzel jó  harm óniában 
a falu 20 évnyi sorsának szociográfikus leírása. Igaz, hogy a Bán család sorsa sokat kifejez a falu 
sorsából is. Károly, az idősebb testvér kulák-körülményekkel és kulák-mentalitással éli meg a 
felszabadulást, a közösségi gazdálkodás kezdeteit, m egrendülését és megújulását. A fiatalabb 
testvér, Jak ab , szolgaként kezdi is, folytatja is az új életet. M indkét család életének középpontja 
a „szerzés” , a féktelen, m ohó és nagyon anakronisztikus harácsolás szenvedélye, ez őrli meg, 
bomlasztja szét mindkét családot, ez az alkalmazkodni-képtelenség, ez teszi tönkre a gyerekek 
életét is. E bből a pokolból, a szenvedély forró katlanából csak ketten menekülnek meg: a leg
idősebb lány, M argit, akit testvérei elüldöznek a városba, o tt tanulással váltja meg magát, újság
író lesz. A másik, M ari, a legkisebb, ez a legtöbb szeretettel, gyengédséggel, színnel és sok kegyet
len szenvedéssel megalkotott Galambos-hős, aki vértanú  életével váltja meg m agát és környe
zetét. K ár, hogy a pánszekszuális túlzások itt is nagyon megfekszik a regényt, és rossz érzést 
keltőén ellepi a történetet a sokfajta szenny és szitok. Viszont ebben a regényben is érvényesül 
Galambos realista megjelenítő-, ábrázoló-, jellemzőkészsége, minden eddigi írásánál jobban; 
rendkívüli feszültséget tud terem teni szinte mindvégig, de különösen a drám ai csomópontokon. 
A főszereplők is, a mellékalakok is jól jellemzettek, a falu huszonegynéhány egymást követő 
párttitkárjának  portréja m egannyi kisplasztikái remeklés. A falu, a porták, a szobabelsők és 
istállók valóságos néprajzi m úzeum ok, tárgyak és szokások hiteles gyűjteményei.

A másik ágon kevésbé sikerült a feladat megoldása. A történetírás kissé elnagyolt, a kategorikus 
kijelentések egyike-másika felületesnek látszik, de kétségtelen, hogy nagy teljesítmény így is, 
sokat elm ond e húsz esztendőből, keserves küzdelmeket, szégyenletes kudarcokat, fényes ered
ményeket. S nem  száraz történetírói módon, hanem  írói anyaggal, emberek sorsával, történeté
vel. Szépen egymásba játszik ez a két ága a regénynek, hiszen egy dolognak a kétfelől való meg
közelítése. De a méretezés, a koncepció nagyobb, m int az anyag. Reymont-i vagy Solohov-i 
lehetőségek látszanak benne, de m intha a szerkesztés m ódja beismerés lenne: még nem futotta 
az író erejéből a család és a történelem  sorsának szintézisére, a komplex ábrázolásra, így a sok
féle változás folyamatának m ély és részletes ábrázolása elm arad.

Egyelőre. Hiszen kitűnő képességei vannak Galam bos Lajosnak, amelyek minden művével 
erősödtek, s egyre inkább felülkerekednek írói karakterének előnyös tulajdonságai. Megítélése
kor nem  szabad elfelejtenünk, hogy mindössze ö t-hat év íróság van mögötte, s hiába harm inchat 
éves: prózaírónak még gyerek.
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Hagyomány
K E N Y E R E S  Z O L T Á N

Lukács György útja a forradalomig

Az alábbi írást a marxista kritika klasszikusairól szóló tanulmányok sorában közöljük, — azon hagyományt méltató 
írások sorában, amelyek között például Gábor Andorról, Gaál Gáborról, Fábry Zoltánról szóló írások megjelentek, s amely 
sorban további tanulmányok, portrék megjelentetését tervezzük. A z alábbi írást a szerzS a magyar irodalom története VI. 
kötetében készült lukács-tanulmány részletének alapján írta meg, rövidített formában. (Szerk.)

1.

Lukács György 1885. április 13-án született Budapesten, apja a M agyar Általános H itelbank igazgatója 
volt. Érettségi u tán beiratkozott a Budapesti tudományegyetemre, ahol megszerezte az állam tudom ányi 
és bölcsészeti doktori c ím e t. . .  — így lehetne folytatni életrajzának dátum ait és eseményeit. Az életrajzok 
szokványos adata i azonban m it sem árulnak el pályakezdésének valódi irányáról és rendkívüli érettségéről. 
Mert az adatok mögött o tt sorakoznak a következők: 1904-ben Benedek Marcellal és Bánóczi Lászlóval meg
alapította a T hália  Társulatot, doktori címének elérésekor pedig m ár, szerényen fogalmazva is, néhány 
európai jelentőségű tanulm ány s egy pályadíjas ezeroldalas monográfia állt mögötte.

A gim názium 8-ik osztályát végezte, amikor 1902-ben a  M agyar Szalon című lapban megjelentek első 
kritikái. Szemléletükben és stílusukban Alfred K err hatása alatt fogantak, de az ítéletalkotás dolgában meg
lepően merészek és önállóak voltak. Abban a bátorságban például, ahogy e kamasz kis gim nazista Bródy 
Királyidilljeit bukásuk ellenére elemezni és dicsérni merészelte, abban m ár a közízlésre fittyet hányó, a közön
séget nevelni kívánó igazi kritikusi alkat nyilatkozott meg. Alfred Kerrtől és az impresszionista kritikától 
hamar elpártolt. Egyetemi tanulmányai idején és az azokat közvetlenül követő évek során megismerkedett az 
akkor hódító ú tjára  induló német szellemtörténettel, elsősorban és Dilthey Simmel filozófiájával meg R udolf 
Kassner kritikai munkásságával. K err szerint a kritikus feladata a műélvezet közvetlen és személyes élményé
nek kifejezése volt. Lukács ezzel az ellobbanó élményszerűséggel szemben a mélyrehatolás igényét, a  „lényeg” 
megkeresésének követelményét vélte megtalálni a  szellemtörténet módszerében s a kassneri kritikusi maga
tartásban.

1907-ben íro tt G auguin-tanulm ányában m ár az impresszionizmus korlátáiról szólt, akkor tehát, amikor 
az impresszionizmus Magyarországon még sok vonatkozásban a modernséget és európaiságot képviselte 
a sekélyes, avatag akadémizmussal szemben. Lukács m agatartása nem volt egyedülálló, ha a hazai szellemi 
életben sajátos helyet foglalt is el. Szerte Európában, a fiatal polgári értelmiség általában úgy vélekedett, 
hogy a gondolatok viszonylagosságával, az elomló hangulatok bódításával szemben találni kell végre egy 
kapaszkodót, valam i abszolútumot a gondolkodásban, valami m indent átfogó „lényeget” az életben. A pol
gári világ válságának megérzése (nem tudatos történelmi elemzése!) indította őket erre; a  válság, amely 
elől el akartak menekülni, amelyből kétségbeesetten keresték a  kiutat. Művészetszemléletükben az impresz- 
szionizmus ellen, ideológiájukban a relativizmus és a pozitivizmus ellen lázadtak. Ez a lázadás vezetett nem kis 
részben az avantgarde irányzatok kibontakozásához is. Osztályhelyzetük azonban meggátolta őket abban , 
hogy a társadalom  mozgásfolyamatának lényegét észrevegyék és felismerjék azokat az erőket, amelyek meg
m utathatták volna a válságból kivezető valódi u tat. A polgári világot meghaladták, csatlakozni azonban 
sehova nem tudtak , így gyökerüket, talajukat vesztették. Ez magyarázza, hogy ,,lényeg” -keresésük, „abszo- 
lútum ”-keresésük merőben elvonttá, filozófiai konstrukcióvá vált. Ez magyarázza azt is, hogy amikor a szellem- 
történethez csatlakoztak, nem vették észre, hogy a szellemtörténet lényegében annak a polgári világnak 
az ideológiai védelmét látta el, amely ellen ők lázadni próbáltak.

A gazdag nagypolgári családból származó Lukács gyermekkorától belülről ismerte a polgári életformát, 
és már akkor kiábrándult belőle, amikor a félfeudális M agyarországon a polgárság még elérendő és hala
dottabb eszményeket képviselt. Az ő eszménye a „mélyrehatolás” , az „élet igazi tarta lm ának” kutatása, 
a „gondolatok végiggondolása” és a  „kompromisszumnélküliség” volt. Ez az alapm agatartás ellenben nem
csak a gyenge gyökerű hazai nagypolgárság erkölcsi felfogásával szegezte szembe, hanem  a m agyar „ tö r
ténelmi osztály” hivatalos ideológiájával is. De a polgári dezilluzionizmusából következően nem  tudott 
gyökeret ereszteni a m agyar polgári radikalizmus táborában sem.
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így történt, hogy bár megismerkedett Jászi Oszkárral és a  Huszadik Század körével, szorosabb elvbarátság 
nem alakult ki közöttük. Nem osztozott velük angol — francia orientációjukban sem — ő m ind az angol, m ind 
a francia racionalizmust laposnak érezte (Descartes-tal csak később ismerkedett meg behatóan), olyannak, 
amely a m odern világban nem alkalm as a „lényeg” kutatására. így  inkább a klasszikus ném et filozófiához 
vonzódott, és pályakezdő korszakának fejlődésvonala K anttólH egelig ívelt, fokozatosan távolodva K anttól és 
közeledve Hegelhez. Racionalista módon, a dialektikus módszerrel és történelmi szemlélettel próbált rátalálni 
a jelenségek m ögött megbúvó és történelem feletti „lényegre” . Simmellel 1906—7, majd 1908—9 telén, ber
lini tartózkodása idején személyesen is kapcsolatba került; filozófiájából a kulturális jelenségek idealista 
szociológiai megközelítését tette m agáévá és hasonlóképpen h a to tt rá  az ún. újabb ném et történelmi iskola, 
Werner Som bart és Max W eber is. Bár egyes gondolatokat átvett tőlük, mégsem csatlakozott az újkantiá- 
nus iskolákhoz és az irracionalista filozófiai tendenciák Nietzschétől Bergsonig ugyancsak érintetlenül 
hagyták.

2 .

Ez a pályakezdés és ezek az ideológiai hatások alakították ki szemléletét, amely kritikai dolgozataiban is 
megnyilatkozik. A ,,lényeg"-keresés fogékonnyá tette m inden elvontabb, filozófiai m ondanivalót hordozó 
intellektuális m ű iránt, de öröm mel üdvözölt minden olyan jelenséget, amelyben a felszíni látásmód elu ta
sítását és a mélyre hatolás tendenciáját fedezte fel. Kereste, ku tatta  az új művészetet — ám az új keresése 
harmonikusan illeszkedett ebben a korszakában a tradíció ápolása mellé.

Elsők között üdvözölte Móricz. Zsigmond Hét krajcár című novellás kötetében az újszerű népies hangvételű 
irodalom megszületését. Az impresszionizmusból való kitörés kísérletéért dicsérte Bíró Lajos novelláit s a 
városi irodalom  kibontakozását üdvözölte Kosztolányiban, Kaffkában és Jób Dánielben. A Holnapról írott bírá
latában az antológiából Babits M ihályra és Balázs Bélára hívta fel a figyelmet.

1909-ben m egjelent Ady-tanulm ánya döntően fontos esemény volt Ady fogadtatásának történetében. Lukács 
György volt az első, aki félreérthetetlenül kijelentette, hogy Ady költészetének központi gondolata a forra
dalom, és aki rám utato tt a rra , hogy az Ady-kérdés nemcsak költészeti jellegű problém ákat vet fel, hanem 
egyben a m agyar társadalmi haladás kérdéseibe is vág. „A dy Endre — kezdte tanulm ányát — ha csak róla 
lenne szó, m inden egyszerűbb lenne. Ady a forradalom nélküli m agyar forradalmárok poétája. Siratnivalóan 
groteszk ez az Ady Endre publikum a. Olyan emberekből áll, akik úgy érzik: nincsen segítség, csak a forra
dalom. Akik az t látják; am i van, az nem  volt új és jó  sohasem, csak elnyelője mindig minden újnak és jónak; 
rossz, am it nem  lehet toldani, am it el kell pusztítani, hogy helyet adjon új lehetőségeknek. Forradalom 
kellene, de m ég megkísérlésének távoli lehetőségeit sem lehet rem élni.” A tanulm ányban a továbbiak során 
-  e korszakára jellemzően -  az ú ttörő  módon felvetett kérdések élét ő maga tom pította le azáltal, hogy Ady 
„forradalom tól megfosztott forradalm iságának” „lényegét” igyekezett a maga szellem történeti módszerével 
m egm agyarázni és elszakítva a konkrét társadalmi valóságtól messianizmusnak tüntetn i föl. (Ez a fölfogás 
innen ível Kosztolányi Ady-tanulm ányáig.) így a felvetett problém ák konkrét társadalmi tartalm a és a magya
rázatuk kísérő szellemtörténeti elvek között ellentmondás keletkezett. Ez az ellentmondás azonban a magya
rázó elvek elégtelenségét bizonyította csupán, de nem kisebbítette annak jelentőségét, hogy kérdésfelveté
sében Ady költészetének valóban a lényegére m utato tt rá . M i sem bizonyította ezt jobban , m int az, hogy 
Osvát E rnő a  tanulm ányt, m int túlságosan politikus írást, nem  volt hajlandó a Nyugatban közölni, így jelent 
meg végül is a  Huszadik Században. Lukács behatóan elemezte Ady költői eszközeit is és arra szintén első
ként hívta fel a  figyelmet, hogy Ady lírája mennyivel m odernebb m ár a szimbolista, impresszionista líránál: 
Ady költészetét Kernstokék képzőművészeti kísérleteivel hasonlította össze.

Nemcsak az új irodalmi jelenségeket kísérte figyelemmel, hanem  a modern magyar képzőművészet a la
kulását is. Kernstok Károly első, 1910-ben megrendezett kiállítását tanulm ányban m éltatta  (A z utak elváltak). 
Arról ír t, hogy Kernstok képei a  „dolgok lényegét akarják kifejezni” szemben azzal a világfelfogással, amely
ben az ő generációjuk felnőtt és amely tagadta, hogy egyáltalán lehet „valaminek lényege” és amelyben 
„m inden hangulattá  vált, m inden csak egy pillanatig létezett”, amelyben „tények elvesztésével elvesztek az 
értékek is” és „m inden felfogás dolgává lett” . Ez a X IX . századi világfelfogás a felületek lapos művészetét 
táplálta, az t a  művészetet, am elyben „véletlenszerűvé vált m inden hatás. Véletlenül kellemesen kígyózó 
vonalak és harmonikusan hangolt színek játéka és véletlenül -  m inden jelentéstől függetlenül -  kellemesen 
összecsengő szavaké” . Lukács a relativizmussal és az impresszionizmussal a szellemtörténeti értékelméletet 
állította szembe. M int A dy-tanulm ányában, itt is éppen „lényegkeresésének” e szellemtörténeti koncep
ciója gáto lta meg abban, hogy a  helyesen észrevett jelenségekből helyes végkövetkeztetésekhez jusson.

Az új művészet kutatásában, egy új esztétikai rendszer kidolgozásában egyelőre még csak azt tudta pon
tosan megfogalmazni, hogy m i ellen küzd, mi az, am it elvet, m i az, am it rossznak, alkalm atlannak tart. 
Ezeknek az éveknek az útkeresését, ezt a tagadás oldaláról történő kibontakozást összegezte az Esztétikai 
kultúra c. tanulm ányában, 1910-ben. I t t  már nemcsak az impresszionizmust vetette el, hanem  mindenfajta 
l ’art pour l’a r t művészetet is. A l’a rt pour l’art tendenciákat a művészet megbénításának tekintette, az t
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hirdette, hogy végső soron a művészet elhalásához vezetnek. Velük szemben talán a „proletárságban, a  szo
cializmusban lehetne az egyetlen remény” -  írta. Az akkor szárnyat bontogató proletárm vészetet azonban 
még erőtlennek tarto tta és így végül elvetette ezt a lehetőséget is. Hibásan értelm ezett történelm i deter
minizmusból kiindulva úgy gondolkozott, hogy mivel a  művészetet m agában foglaló társadalm i élet 
adott és ezen a művésznek nincsen módjában változtatnia, ezért a  művészet megújhodása nem  kívülről, 
hanem csak egy, a művészet méhébsn megfogant új esztétikai kultúra születésétől várható. Ez az esztétikai 
kultúra pedig szerinte a „lélek megfogalmazásán” alapult volna. A kivezető út, úgymond, a lélek önmeg
valósulása, amelyben a lélek mélyére ásva egy új belső közösség jön létre, betöltve az elidegenedés nyo
mán keletkezett űrt.

A lélek önmegvalósulásának eszméje alapjában a kor idealista filozófiai irányzataiban gyökerezett, de Lukács 
koncepciójában sajátos vonásokat is tartalm azott, am ennyiben kapcsolatba került az elidegenedés eszmé
jével. Ez időben írott legtöbb művében fellelhető az elidegenedés fogalmának valamilyen formája. Szocio
lógiai olvasmányai és a marxizmussal való első -  egyelőre még sok félreértésre épülő, felületes — megismer
kedése nyom án e kategória tartalm a már lényegesen többet jelentett nála, m int Hegel szellemfenomenoló
giájában. Lukács -  bár a jelenség gyökerét nem kutatta a burzsoá termelési módban — észrevette az emberek
nek a társadalom tól és egymástól való elidegenedését is. A megoldást azonban korántsem a társadalm i alap 
megváltozásában kereste, hanem szellemtörténeti koncepciójához híven „befelé”, a  magányos lélek önmeg
valósulása felé. (Ennek az önmegvalósulásnak irodalm i példáját vélte felfedezni Dosztojevszkij műveiben.) 
E megoldási kísérlete azonban pozitív vonást is tartalm azott és éppen ezekben nyilvánult meg Lukács szel
lemtörténetének sajátossága. A kor burzsoá filozófiája ugyanis vagy természetes folyam atnak minősítette és 
helyeselte az elidegenedést, vagy m egváltoztathatatlan „örök” jelenségnek tekintette, am ely a  történelmi 
fataliznus és a  pesszimizmus létjogosultságát támasztja alá. Lukács ezzel szemben nemcsak károsnak, hanem 
megszüntethetőnek is tarto tta  ezt a társadalmi tünetet.

1910-ben je len t meg első könyve, A lélek és a formák cím ű tanulmánykötete, és ném et nyelvű kiadásával 
(Die Seele und  die Formen) Európa-szerte felhívta rá  a  figyelmet. Tanulm ányai azoknak az útkereső néze
teinek irodalom történeti, esztétikai alátám asztását tartalm azták , amelyeket az Esztétikai kultúra című 
tanulmánya összefoglalt. K ét esszé emelkedett ki a  kötetből: a  Kirgkegaardról szóló, am elyben a  modern 
idealizmus szám ára Kassner mellett elsőnek fedezte fel a  dán  filozófust és a Stefan Georgéval foglalkozó 
esszé. Ez utóbbiban éles történelmi szemlélettel m utatta ki az „impassibilité” jelenségének történelm i-tár
sadalmi a lap jait, a  polgári társadalom hanyatló korszakát, az ezzel összefüggő elidegenedés jelenségét. Ü ttörő 
jelentőségűnek számított e tanulm ány abban a vonatkozásban is, hogy a George-körrel ellentétben Georgé- 
ben nem a látnokot, nem  a prófétát, hanem a modern költőt helyezte előtérbe. Ügy gondolta, hogy a szá
zad új lírája el fogja vetni a romantikus dalszerűséget és egy újfajta zeneiséget fog létrehozni, amelynek 
alapján az új költészet elsősorban „szóköltészet” lesz. Ezeket az észrevételeit az expresszionista törekvések 
igazolták.

Pályakezdő, idealista korszakának első nagy összefoglaló műve A modern dráma fejlődésének története; ez 
mindmáig legteljesebb feldolgozása az európai drám airodalom  fejlődésének a X VIII. századtól a  X X . század 
első évtizedéig. A művet első változatában 1906-7-ben, berlini tartózkodása idején írta, a  Kisfaludy Társaság 
pályázatára, és megnyerte vele a Lukács Krisztina díjat. 1908-9-ben újabb olvasmányélményei hatására 
jelentősen átdolgozta: ekkor ismerkedett meg behatóbban Hegellel, és 1908 nyarán olvasta el A tőkét. Az á t
dolgozással 1909 nyarára készült el, a könyve -  ismeretes form ájában — azonban csak 1911-ben jelent meg.

Drámaelemzéseiben, a  drám a és a  színpad, a színház és a  közönség kapcsolatának vizsgálatában a  Thália 
Társaságnál és kiváltképp Hevesi Sándornál szerzett tapasztalatait, ismereteit szintetizálta. Az első két fejezet 
a drám aelm élet általános, esztétikai alapkérdéseivel foglalkozik. Kiindulópontja történelm i: szerinte min
den műfajt így a  drám át is csak történelmi-társadalmi m eghatározottságában vizsgálhatjuk. Az igazi drámai 
élményt akkor közvetíti egy darab, ha konfliktusa a társadalm i konfliktust szimbolizálja. „A  m odern drám a 
ezek szerint a  polgárság drám ája kell hogy legyen. E polgári drám a pedig egyrészt »histó ria i« , azaz a tör
ténelmi folyam at determináló erejét tartalm azza, másrészt — pedig — ebből következően — az individualiz
mus drám ája. Az alapkonfliktus a társdalmi elidegenedés jelensége nyomán az egyén és a világ összeütkö
zése. A m odern drám a lehetőségének kérdése mármost az, hogy miként lehet ebből a konfliktusból igazi 
drámát alko tn i.”  Lukács ezek után elméletének előterébe H ebbel pántragizmus elm életét á llíto tta , amely 
szerint a hős m ár puszta létében hordja a tragédiát. Eszerint úgy látta, hogy a m odern drám a konfliktusa, 
az individuum tragédiája egyre inkább a hős lelkében játszódik le és így a drám a az elidegenedés ábrázo
lásából következően mind kevesebb eseményt tartalm az, m indinkább befelé, a lélek mélye felé tolódik. Ez a 
,,bensŐ3ég azonban atom izálja a drám ai konfliktus megnyilvánulási lehetőségeit” . A kör tehát bezárul: 
a modern d rám a létével magában hordja lehetetlenné válásának elemeit is. A m odern drám a fejlődésének 
története ennek ez ellentmondásnak a feloldási kísérlete. A bevezető fejezetek után az európai drám a útját 
kísérte nyomon Lessingtől a  XX. század első drám ai kísérleteiig. Részletesen elemezte H ebbel, Ibsen, 
Strindberg, H auptm ann, M aeterlinck drám áit és az impresszionizmus fejlődését.

A zárófejezetben a magyar drám a fejlődésének vonalát vázolja. Abból indul ki, hogy még nem  beszél
hetünk lírai hagyományunkkal egyenértékű európai színvonalú magyar drám akultúráról, a  m agyar drám a
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nem adott újat az európai fejlődésnek. Ennek végső okát, világosan lá tta , a magyar társadalom fejlődésében 
kell keresni. De szellemtörténeti szemléletével és a magyar társadalom -történet ekkor még hiányos ismereté
vel nem lá thato tt a  magyar drám airodalom  fejlődésének mélyére, nem  tárhatta  fel a látszólag esetleges 
jelenségek m ögött az összetartozó kapcsokat. Bár megemlítette, hogy Magyarországon hiányzott az az erős 
polgári osztály, amely a nagy nyugati drám airodalm akat létrehozta, a  magyar dráma fejlődését elszakítva 
a történelmi valóságtól mégiscsak a műfaj elvont lehetőségeivel m érte össze. így felvetette ugyan annak a 
kérdését, hogy a X IX . század két nagy drám aíró tehetsége, K atona és M adách miért nem tudott igazán kibon
takozni, de részletes analízis helyett a  tartalm i problémákat mellőzve, csupán műveik szerkezeti, dram a
turgiai hibáira m utato tt rá. Véleménye szerint K atona a  Bánk bánban  nem tudta organikusan összekap
csolni az em beri és történelmi problém át: „em bert és hátteret, lelki és politikai tragédiát csak a személyek 
azonos volta kapcsol össze, tehá t végső analízisében epikai az egész építmény.” Nem sikerült organikus 
egységet alkotnia M adáchnak sem. „Az ember tragédiájában művészileg külön van a gondolat és megér- 
zékítése. M inden megtörténés jelképez, illusztrál valami világhistóriái vagy kozmológiai gondolatot, de 
az nem olvad fel benne egészen, külön m arad.” Míg sem a Bánk bán t, sem Az ember tragédiáját nem  ta r
totta valódi drám ának, addig a Csongor és Tündéről m egállapította, hogy „a  magyar drám a legélőbb, 
talán egyetlen igazán organikus alkotása” . Ebben a m esedrám ában lá tta  az igazi magyar színműirodalom 
megszületésének lehetőségét, mivel e mű belső egysége népi hagyom ányra épült és Vörösmarty ezeket olvasz
totta szerencsésen össze a shakespeare-i vígjáték hangulatával. Lukácsnak ezek a megállapításai összefügg
tek kritikai gyakorlatának azzal a  pozitív vonásával, hogy korának irodalm ában is érzékenyen figyelt fel 
az újszerű népies hangvételű irodalom  születésére. Móriczban az új népies próza kibontakozását üdvözölte, 
később Balázs Bélában pedig az új népies hangú, de mélyen filozófiai tarta lm ú költészetet. Az ú jabb magyar 
drámából is kiemelte Szemere György Siralomház és Gárdonyi A bor c. színművét, amelyekben a paraszt
drám a megújhodását látta. Az álnépies népszínműveket azonban határozottan elvetette.

A magyar drám a egyik legnagyobb kerékkötőjének a lapos francia iránydrám a hatását ta rto tta . Szerinte 
ez a hatás determ inálta Csiky Gergely művészetét is: igazi d rám át létrehozni nem tudott, mellékalakjai 
legtöbbször jobban  sikerültek m in t főhősei. Hangsúlyozta azonban Lukács, hogy Csiky mégis jelentős sze
repet töltött be a magyar színházak történetében, mivel Szigligeti halála után ő volt az, aki bátorságot adott 
fiatal íróknak, hogy koruk társadalm át vigyék színpadra, és sikerei a  magyar darabokhoz vonzották mind 
a közönséget, m ind pedig a színházakat. Ez utóbbi tekintetében H erczeg Ferencet tartotta Csiky örökösének, 
bár meggyőződése szerint szerves drám át ő sem alkotott.

A francia iránydrám a hatásával szemben Rákosi Jenőt a hebbeli iskola követőjének tarto tta  és elméleti 
tisztánlátás dolgában fölébe helyezte minden kortársának. M űveink elemzésénél azonban k im utatta, hogy 
elméleteit nem  tud ta  következetesen megvalósítani, így tehetsége ugyanúgy torzót hozott létre, m in t a  X IX . 
század első felének nagy ígérete, Teleki László. Teleki Kegyencét d rám aibb műnek tarto tta  a Bánk bánnál.

Bródy Sándorral, műveivel csak futólag foglalkozott e fejezetben. M egállapította, hogy a naturalizm us
ból való kibontakozás különböző módjaival kísérletezik, de egyelőre még az ő darabjai is inkább „epikusak” 
m int drám aiak. A „Bródy u tán i” nemzedékből két írót em lített csak érdem ben: M olnár Ferencet és Lengyel 
M enyhértet. Szomory Dezső és M óricz Zsigmond drám áit csak m in t idegen, nem nekik való műfaji kiruc
canásokat sorolta fel. M olnárban a  technikai ügyességet értékelte, Lengyelt pedig merőben bestseller írónak 
minősítette, olyannak, aki aprópénzre váltja a társadalmi leleplező drám át.

A magyar drám a fejlődésének vázlatát végeredményben nem  tud ta  szervesen beépíteni drám aesztétikai 
rendszerébe. Ez nemcsak abban nyilvánult meg, hogy függelékszerű zárófejezetben foglalkozott vele, hanem 
abban is, hogy hiányzott belőle az európai drám a fejlődését vizsgáló szemléleti egység. Az összefüggő kon
cepciót — a m agyar társadalom történet vizsgálatának hiányában — itt részletmegfigyelések esetlegessége 
váltotta fel.

3.

1911—12-ben Firenzében tartózkodott, 1912-től 1917 őszéig kisebb megszakításokkal H eidelbergben élt. 
Első idealista világképe, am elyet a M odem  drám a fejlődésének története, A lélek és a formák c. kötete és az 
Esztétikai kultúra című tanulm ánya szintetizált, ezekben az években felbomlott, és Lukács jelentős ideológiai 
válságot élt á t. A válság szükségszerű következménye volt sajátos dualista szemléletének. Egyfelől szellem- 
történeti koncepciója, másfelől pedig a szellemtörténetet túllépő őszinte érdeklődése a szociológia és a tör
ténettudom ány irán t, ellentétbe került egymással. A szellemtörténet rendszere mindinkább az anyagi-társa
dalmi összetevők tagadására és mellőzésére ösztönözte, a  szociológia és a történettudom ányi érdeklődés 
pedig, történelemszemléletét mélyítették el és azt az igényét, hogy megvizsgálja a jelenségek társadalm i
történelmi vonatkozásait is. M egoldást egyelőre úgy próbált találn i, hogy a társadalmi alapot csak kiinduló
pontnak tekintette, olyan volt a  szám ára, m int a deizmus szám ára az isten fogalma: csak megindítója a 
folyamatnak, amelyek aztán tőle függetlenné válva a maguk útjá t járják .

Megoldási kísérletének hiányosságait hamarosan észrevette. R ádöbbent, hogy általános esztétika akkori
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szellemtörténeti világképe alapján nem dolgozható ki. Üj u takat kellett keresnie. Ez az útkeresés tovább 
mélyítette történelmi szemléletét és dialektikáját. Második idealista világképének kidolgozását két szembe
tűnő vonás jellemezte. Az egyik az volt, hogy Lukács ezekben az években behatóan tanulm ányozni kezdte 
az etika tudom ányát. Ez pedig azt jelentette, hogy belátta, új megoldás keresésében le kell szállnia az isme
retelmélet elvont régióiból az élet m indennapi valóságával szorosabban érintkező kérdések világába is. 
A lelki szegénységről c. 1911-ben írott tanulm ánya, amely a Fülep Lajossal Firenzében közösen szerkesztett 
Szellem c. lapban jelent meg, m ár ezt az etikai érdeklődést tükrözte.

Másik jellegzetessége új korszakának az volt, hogy fokozatosan kezdett érdeklődni a regény műfaja iránt. 
Míg első idealista világképe idején érdeklődésének középpontjában a drám a állt, most ezt a  középponti 
szerepet a regény vette át. M ár drámaelméletében u ta lt a rra , hogy a regény szélesebb befogadóképességű 
műfaj a drám ánál és alkalmasabb a modern élet bizonyos konfliktusainak ábrázolására. Fordulatában azon
ban közrejátszott az is, hogy az orosz regényírók, elsősorban Dosztojevszkij művészetében vélte felfedezni 
azoknak a problémáknak művészi kifejezését, amelyekkel ezekben az években ő is viaskodott.

A regény esztétikájának vizsgálata és az etikai síkon történő megoldási kísérlet találkozott második nagy 
szintetizáló művében, a Die Theorie des Romans-ban. Ezt a művét 1914-15-ben írta, először 1916-ban a Zeit
schrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft című folyóiratban tette, közzé, könyvalakban pedig 
csak 1920-ban jelent meg Berlinben. Megírására az első világháború kitörése ösztönözte, szép példában váltva 
valóra azt az eszményt, hogy kritikusnak is mindenekelőtt az életről kell beszélnie. Lukács e művével azok
nak a művészeknek és tudósoknak a sorába lépett, akik Európa-szerte felemelték tiltakozó szavukat a háború 
ellen. így találkozott az elmélet és az élet, az esztétika és az etika Lukács új rendszerében. A  Die Theorie 
des Romans, m int Max Dvorak a neves osztrák szellemtörténész jellemezte, a  szellemtörténeti esztétika leg

jelentősebb műve. Az esztétikai szemlélet a rendszer ad ta  lehetőségeken belül a legnagyobb m értékben oldotta 
fel a szellemtörténet élettől elszakított elvontságát — így érkezett el Lukács a szellemtörténet felső határához 
ezzel a művével. Míg a drám a atomizálódásának problém áját még a műfaj szerkezeti-formai kérdésének 
tartotta csak, a  regényforma problematikussága itt m ár a visszájára fordult polgári világ tükörképeként 
jelent meg. A véres háborúba vezető polgári válságot Fichte kifejezését használva, „Z eita lter der vollen
deten Sündhaftigkeit”-nak, tökéletességig vitt bűnösség korának nevezte. De a helyes társadalmi-etikai 
szemlélet nem  párosult még esztétikai szemléletének materializálódásával. Regényelmélete ezért kettős 
szemléletű m ű, m int az 1963-as újabb német kiadás előszavában ő maga megállapította, a  „balo ldali etika 
és a jobboldali ismeretelmélet” keveréke. Bár idealista ismeretelméleti alapja meggátolta még a helyes szin
tézist, a tanulm ány Lukács ismeretelméleti szemléletmódjának jelentős fejlődését is tanúsíto tta. Kanttól 
Hegelig vezető útja itt tetéződött be. A Die Theorie des Romans az első szellemtudományi m ű volt, amely a 
hegeli filozófia eredményeit konkrétan alkalmazta a modern esztétika problémáira. Zárófejezetében Tolsz
tojjal és Dosztojevszkijjel foglalkozva, elemzésében ki nem mondva is ott lappangott az a gondolat, hogy 
a „tökéletességig vitt bűnösség korában” nem új művészi formát, hanem  először valami új világot kell óhaj
tania az európai humanistának. Az új világ óhajtása egyelőre elvont és, m int később maga jellem ezte, „naivan 
utópikus” volt, mégis felülemelkedett vele a társadalomtól elszakadt individuum lelki önmegvalósulásának 
történelmietlen és metafizikus eszméjén.

Olaszországi és németországi tartózkodása idején visszavonult a közvetlen kritikai tevékenységtől; válság- 
korszakával összefüggően inkább eszméit revideáló és új u ta t kereső elméleti kutatásokba kezdett. Egyetlen 
magyar író pályáját kísérte figyelemmel ezekben az években is: Balázs Béláét. Balázs m ajd m inden megje
lent művére felfigyelt és egy-egy tanulm ányában válaszolt. A tanulm ányait később, 1919-ben összegyűj
tötte és a Balázs Béla és akiknek nem kell című kötetében közreadta. E tanulmányok általános esztétikai kuta
tásait tükrözték, másrészt bennük testesült meg alapállása kora magyar irodalmával szemben. Nehézveretű 
elméleti müvek ezek, Lukács a magyar kritikairodalom legkidolgozatlanabb ágával kísérletezett bennük és a 
szellemtudományi téziskritika meghonosítója lett velük. Balázs Béla a Holnap-nemzedék egyik legtehetsége
sebb, legtöbbet ígérő tagja volt — és így Lukács kritikái nem szubjektív túlértékelését jelentették első műveinek, 
hanem a bennük rejlő potenciális lehetőségek esztétikai elemzését. Kritikáinak két kristályosodási pontja 
volt: egyrészt védelmezte Balázs műveinek elvont gondolatiságát, másrészt pedig újszerű alkotóm ódját.

Lukács elutasította a  konzervatív irodalm at, a századfordulóra avataggá vált népies-nemzeti iskolát, és 
velük szemben az új irodalm at kereste. Ütja itt vált el a vele kb. egy időben induló másik nagy irodalomtudós, 
Horváth János útjától. A baloldali polgári radikalizmus tábora és a Nyugat liberális körei egyaránt taszí
tották mindkettőjüket. Horváth János útja visszafelé vezetett tőlük s a szellemtörténet felhasználható ered
ményeit a  népies-nemzeti irányzat korszerűsítésének szolgálatába állíto tta; ő a nemzeti klasszicizmus fel
frissült konzervatív ideológiájának kidolgozásával próbálta megkerülni e két erőtlennek és gyökértelennek 
érzett tábort. Lukács hadállása nem a konzervatív hagyomány, hanem  a megszületendő új művészet volt — 
a  Nyugaténál is modernebb művészet, ö  azt az irodalm at kereste, amely nemcsak a félfeudális magyar 
társadalmi viszonyokon tör át, hanem a válságba ju to tt polgári liberalizmuson is. Ilyen m odern irodalom 
hangját vélte felcsendülni Balázs filozófiai indíttatású, népies hangvételű költészetében. Balázs elfogadását 
vagy elutasítását ezért két világnézet, két erkölcsi szemlélet összeütközésének tekintette. Ezt tükrözte Babits 
M ihállyal folytatott polémiája. A Babitstól „németesnek” bélyegzett Balázs a mélyrehatás filozofikus igé
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nyével valóban egy olyan filozófiai kultúra magját hordozta műveiben, amely merőben idegen volt az 
uralkodó m agyar történelemszemlélettől, amelynek gyökerei K em ény ideológiájáig nyúlnak vissza és amely- 
lyel a N yugat liberális polgári eszménye még hajlandó lett volna egyezkedni. Amennyiben tehát Balázst 
védelmezve Lukács akár tudatosan, akár nem, ezt az ideológiát tám adta, feltétlenül a „baloldali etika” 
segítségével ju to tt  túl a Nyugat eszteticista és impresszionista szárnyán. M agatartásának azonban volt egy 
másik vetülete is: ezoterikus, elvont filozófiai gondolkodásmódja mereven elutasította a társadalm i haladás 
közvetlen céljaiért folytatott taktikát. Csak az eszteticista művészeti szemlélet és a relativista ideológia meg
testesülését lá tta  a  Nyugatban, nem  vette észre azt a fontos szerepet, amelyet a magyar társadalm i haladásért 
folyó küzdelem ben mégis betöltött. Nem értékelte annak a jelentőségét sem, hogy egy ideig közös táborba 
gyűjtötte a konzervatív irodalommal szemben álló erőket. B írálatának ez a kétarcúsága igen tömör formá
ban tükröződött Babitsosai folytatott polémiájának egyik részletében. Arról írt itt keserű hangon, hogy meny
nyire jellem ző a  hagyományos m agyar gondolkodásra az a népszerűség, amely Az ember tragédiája bizánci 
jelenetét övezte. Ö t, mint írta, gim nazista kora óta felháborította M adách állásfoglalása a homouion és 
homoiusion v itában. „M ert mi m ásért haljon meg valaki, ha keresztény, mint a hitért, m int azért, hogy 
Krisztus Istennel egynemű-e, vagy csak hasonló hozzá? De Tankrcdnek és vele lyiadáchnak itt csak egy 
i-betűről van szó. . .”  Nemes pátosz és fiatalos hevület keveredett e szavakban, ahogy elutasította az elvi 
kompromisszum gondolatát. De aztán  továbbm ent — és itt m ár nem  érthetünk egyet vele — és azért is elítélte 
Tankrédot s vele Madáchot, m ert azt ajánlották a küzdő keresztényeknek, hogy ,,alkossanak koalíciót — 
és menjenek együtt harcolni a pogány ellen.”

Balázsról íro tt kritikáinak másik kristályosodási pontján m űveinek formáját elemezte. A m odern intel
lektuális irodalom  megszületését üdvözölte abban az alkotásban is, ahogy a fiatal író — Lukács szavával — 
„m egérzékítette” a gondolatokat: a  verseiben és meséiben jelentkező újfajta népiességben. Amit m ár 1911-ben 
ezen új, a  népies-nemzeti ideáloktól merőben eltérő népiesség lehetőségeiről mondott, azt a magyar költé
szet későbbi fejlődése Erdélyitől Juhászig és Nagy Lászlóig igazolta. Balázs műveiben in statu nascendi fedezte 
fel a népdal és a népmese motívum ainak modern szimbólumalkotó erejét és kifejezte, hogy e hagyományok 
nyomán született meg a nem impresszionista szerves m odern költészet. Úttörő jelentőségű Ady-tanulmánya 
mellett ez volt magyar irodalmi kritikáinak legszebb eredménye.

1917 őszén hazatérve Németországból, azonnal bekapcsolódott az abban az évben alakult Szellemi Tudo
mányok Szabadiskolájának tevékenységébe, és etikai tárgyú előadást tartott. A Szabadiskola baloldali értel
miségieket gyűjtö tt maga köré, és fennállásának első hónapjaiban Lukács mellett előadója volt Bartók Béla, 
Fülep Lajos, Kodály Zoltán, M anheim  Károly, Szabó Ervin.

1918-ban mindössze egy kritikai tanulm ánya jelent meg: Molnár Ferenc Andor c. regényéről. „M olnár 
regényének tarta lm a: az átlagos pesti ember életének, az élet belső tartalm atlanságának és ürességének 
szentim entális glorifikálása.” „ I t t  függnek össze legmélyebb gyökerükben cinizmus és szentimentalizmus* 
mind a kettő az erkölcs tudomásul nem  vételét, a moral insanity sorsként való uralm át jelenti; azt, hogy a 
közönséges élet pszichológiai tényeit végsőknek és m egm ásíthatatlanoknak kell elfogadni, csak cinikus pilla
natokban v á lla t vonva; a szentim entalizm us emez egysége ad egységet M olnár Ferenc új regényének.”

Figyelemre méltó gondolata volt a tanulmánynak, hogy M olnár írói magatartását világnézetének hiá
nyából vezette le: a lényegkeresés követelménye itt már az írói erkölcs alapkövetelményeként jelentkezett és 
összekapcsolódott a világnézet kérdésével. Lukács szerint a művészi erkölcsi követelményének csak olyan 
író tehetett eleget, akinek szilárd világnézete volt, mert csak az ilyen író tudott az élet mélyére hatolni.

Lukács gondolkodásmódjában ezután mindinkább a , ,baloldali etika” kerekedett felül és 1919-ben meg
jelent a Taktika és etika c. tanulm ánykötete, amelyben m egtette az első nagy lépést a marxizmus felé. Ezt a 
lépést jelezte m ár a kötet címe is: az ezoterikus filozófus elju to tt a  társadalmi cselekvés szükségszerűségének 
felismeréséhez. Az etikai elmélet m agatartássá vált, a m agatartás pedig cselekedetekben testesült meg. Lukács 
1918-ban belépett az akkor m egalakult Kommunisták M agyarországi Pártjába, a pártvezetőség letartóz
tatása idején pedig fontos megbízatásokat látott el, tagja le tt a  Központi Bizottságnak és a Vörös Újság 
szerkesztő bizottságának. A proletárdik tatúra idején közoktatásügyi népbiztos volt, majd az 5. hadosztály 
politikai m egbízottja.

Ú tja nem  volt egyedülálló: a m agyar polgári értelmiség számos tagja já rta  be ugyanezt. Társadalm i fele
lősségvállalásukban hatalmas változás m ent végbe a történelem  felgyorsult eseményeinek következtében, és 
cselekvő részesei lettek a proletariátus forradalmi harcának. Gyakorlat és elmélet között azonban nincsen 
m atem atikai függvénykapcsolat. Az elmélet próbája m indenkor a gyakorlat, de vannak olyan történelmi 
időszakok, am ikor a forradalmi harcban részt vevők gyakorlati cselekedetei nem párosulnak még a helyes 
forradalm i elm élet tudatosulásával. Ez történt Lukács esetében is, erről tanúskodnak a Taktika és etika c. 
kötetének tanulm ányai, a tanulm ányok alapvető ideológiai hiányosságai és tévedései. A marxizmus helyes 
megértéséig és alkotó alkalmazásáig még hosszú évtizedes fejlődés állt előtte.
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SZÉPIRODALOM

A „Panorama de la littérature hongroise du X X e siècle”

Nemrégen jelent meg két szép kötetben a  Corvina 
kiadásában a Panorama de la littérature hongroise du 
X X e siècle című francia nyelvű antológia, válogatás 
a magyar irodalom X X . századi nagyjainak alko
tásaiból. Örvendetes a magyar irodalom nak ez az 
ú jabb seregszemléje a külföld, a  franciák szám ára. 
Különösen fontos, hogy éppen a franciák szemében 
nyer irodalm unk polgárjogot, akik a nyugati világ 
szellemi életének mindmáig kovászai és erjesztői. De 
vajon valóban megindult-e az elismertetés ú tján? 
T alán.

Ö t évvel ezelőtt, a  Nagyvilág 1960-as X II. szám á
ban Sauvageot professzor, a  párizsi École N ationale 
des Langues Orientales, a  Keleti Nyelvek Főisko
lájának magyar tanára A magyar irodalom helyzete 
Franciaországban címen érdekes és kemény igazságo
kat kimondó cikket írt. A cikk azért rendkívül 
figyelemre méltó, mert azokat a szempontokat igyek
szik érzékeltetni, amelyekkel egyszerű olvasók vagy 
képzett irodalmárok, kiadók és kritikusok vagy 
általában csak érdeklődő franciák fordulnak irodal
munk felé. Azt vizsgálja, hogy egyáltalában m it 
kereshet a francia szem a nagy magyar Alföldön. 
L áthat-e itt valamit, ami ezen a tájon, és ezen a 
szellemi tájon érdekelheti. A felelete határozottan  
keserű. Nem. Szerinte csak néhány francia tudja, 
hogy van magyar irodalom.

A professzor, aki szinte m ár egy életet tö ltö tt el 
a magyar nyelv és irodalom tanulmányozásával, és 
azzal, hogy sok francia érdeklődőt bevezessen nyel
vünk és irodalmunk szépségeibe, aki nem  egy 
m agyar művet fordított m ár franciára, néhány 
nagyon fontos és nagyon megszívlelendő okát sorolta 
fel annak, hogy miért nem ismerik eléggé a  franciák 
irodalmunkat. Ezek az okok részben propagandánk 
hiányosságait mutatják: rossz a művek kiválasztása, 
a  fordítások is gyengék, és eléggé szervezetlen a 
magyar-francia kulturális kapcsolatok ügye. A franci
ák oldalán is megtalálva a hibákat, a francia kiadók 
ellenállását elemezte, és rám utato tt a francia kritika 
bizonyos sznobizmusára. A cikk vitát is kavart fel, 
amely még sokoldalúbban igyekezett megvilágítani 
ezt a számunkra bizony elég fájó problém át. 
Francia oldalról is hozzászóltak a kérdéshez, -  az 
ellenérvek sok igazság elismerése mellett cáfolták is 
Sauvageot professzor megállapításait. Nem olyan 
sötét a helyzet, ahogy a  magyar irodalom nak ez a 
lelkes francia barátja nyelvünknek és kultúránknak 
elmélyedt, tudós ismerője festette.

( Corvina Könyvkiadó, 1965.)

Ezeknek az érveknek is helyt kell adnunk bizonyos 
mértékig. Igen, m intha az utóbbi időben valóban 
megindult volna valami áram lat, amelyik átcsap a 
közöny falán. M intha valóban érdeklődni kezdené
nek a franciák a  magyar irodalom iránt. 1962-ben 
jelent meg az az antológia, az első fecske, amelyik 
valóban eddig a legkomolyabb m agyar könyvsiker 
volt francia nyelvterületen: a G ara László által 
szerkesztett Anthologie de la poésie hongroise. M ár ezt 
megelőzte egy szép novellagyűjtemény is Sauvageot 
professzor előszavával, a Nouvelles hongroises, Jókaitól 
kezdve körülbelül a  felszabadulásig m utatja be 
novellatermésünk néhány szép darabját.

És az idén lá to tt napvilágot a Mérföldkő című 
antológia a C orvina kiadásában öt nyelven, köztük 
franciául is. E bben  a  fiatalok is helyet kapnak egé
szen napjainkig.

Ez a Panorama tehát a negyedik válogatás, amely 
a magyar irodalm at a közelmúltban francia nyelven 
bemutatja. V ajon a magyar lírai antológia feltűnő 
sikere után valóban megmunkált ta la jba hull-e, 
francia olvasók felcsigázott érdeklődésének a talajára, 
vagy pedig abban  a  könyváradatban, am ely évente 
megjelenik a francia könyvpiacon -  átlag 4000 új 
regény — elvész, nem  kelt különösebb visszhangot. 
Mert Sauvageot professzornak ebben van leginkább 
igaza: vigyáznunk kell az optikai csalódásokra. Az, 
hogy néhány érdeklődő vagy néhány elszánt irodal
már átlapozza a  magyar antológiákat vagy a 
magyar irodalom francia nyelven m egjelent néhány 
remekművét, még nem  jelenti, hogy az átlagolvasó 
is érdeklődéssel fordul a magyar irodalom  felé. Vagy 
az átlagkiadó. E  sorok írójának néhány hónappal 
ezelőtt alkalma volt végiglátogatni a francia kiadó
kat, miközben lázasan kereste a m agyar irodalom 
és a magyar ku ltú ra  nyomait. Sajnos nagyon gyér 
sikerrel. A francia könyvpiacon mindössze egyetlen 
magyar regényfordítást talált p illanatnyilag több 
tucat könyvkereskedésben és kiadók boltjában: 
Déry Tibor kalandregényét, a G. A. úr X.-bent. 
A Larousse-nak, a  nyugati világ legnagyobb lexikon
kiadójának egyik igazgatója arról panaszkodott, 
hogy nem tudnak semmit a M agyar Szépművészeti 
Múzeum anyagáról, és általában nincs megfelelő 
információjuk a m agyar képzőművészetről sem.

Messzire vezetnének ezek a fe tegetések. A most 
kiadott kétkötetes Panorama bevezetése előzményként.
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hivatkozik Hankiss János és Ju h ász  Géza Debre
cenben készített régebbi francia nyelvű magyar 
irodalm at ismertető kötetére a kortárs — magyar 
irodalom ról, az 1930-ban m egjelent Panorama de la 
littérature hongroise contemporaine-re, az ezt követő J . 
Hankiss L .—Molnos-Müller szerkesztette költői anto
lógiára és az egyedül Hankiss Ján o s  szerkesztésében 
napvilágot lá to tt prózai válogatásra. A  debreceni 
egyetem  h a jdan i professzora, H ankiss János egy 
kicsit életfeladatának is tekintette a  magyar iro
dalom  megismertetését a külfölddel, elsősorban a 
franciákkal. Egy érdekes kis tanu lm ányában  ki is 
dolgozta ennek a feladatnak az elm életét, amit ő 
kultúrdiplom áciának nevezett, a  kultúr diplomácia 
alapvetése cím en. Ezt a kultúrdiplom áciát kell szol
gálnunk, és egyre tervszerűbben és erőteljesebben, 
b izonyára m ég propagandánk fokozásával is. A 
francia k iadók szindikátusának egyik tag ja  kérdezte 
tőlem egy nagyon barátságos ebéd közben, éppen 
M agyarországra készülve: m iért érdemes eljönni 
M agyarországra, egyáltalában lehet o tt valamit 
lá tn i . . .

A francia  átlagolvasó szám ára, és nem  győzzük 
hangsúlyozni, hogy ez a legfontosabb, éppen így 
vetődik fel a  kérdés: Mit lehet ta lá ln i a magyar 
irodalom ban? Egy ilyen franciák szám ára készített 
anto lógiát feltétlenül egy kicsit francia  szemmel kell 
nézni. M it keres a francia átlagolvasó az irodalom
ban? Az, aki mindent összeolvas? Aki azért olvas, 
hogy az id ő t töltse, vagy hogy „szórakozzék?” . 
Vagy m ert ismereteit akarja bővíteni? Vagy pusztán 
m ert m egszokta az olvasás hasonlíthatatlan  máko- 
nyát, am ely  messze tájakra röpíti el, csodákkal ismer
teti m eg, kiragadja hétköznapi életéből, fellelkesíti? 
Ez a legbonyolultabb probléma. A nnyira  az, hogy 
ta lán  csak néhány száz oldal u tá n  ju tha tnánk  közel 
a  m egoldáshoz. Megállapíthatunk azonban néhány 
cáfo lhata tlanu l jellemző szim ptóm át. Mindenekelőtt 
érdekességet keres. Olyat, am ilyet eddig nem látott, 
nem  h a llo tt , nem olvasott. Ez az érdekesség ismét 
csak tág  fogalom. Beletartozik a  tá j, az emberek 
élete, viszonyai, de beletartoznak a  történések, a 
lélektani helyzetek és általában a  megírás újdon
sága. M e rt ha a francia olvasó csak olyasmit talál 
könyveinkben, mint saját olvasm ányaiban, és ha 
hozzá m ég rosszabbul is van m egírva, m int ahogy 
az t kedves íróinál megszokta, akkor valóban bár
milyen a ján lás után úgy adja vissza a  könyvet, hogy 
egyszer becsapódott, másodszor nehezen megy lépre. 
De az átlagolvasó számára, a francia  moyen számára, 
tehát ism étlem  a legfontosabbak szám ára, a tömeg 
szám ára  rokonszenvessé vagy ellenszenvessé tehet 
egy külső körülmény is egy idegen kultúrát. Ne 
felejtsünk el egy külső körülm ényt, am i nem kis
m értékben jöhet számításba a francia  olvasó szemé
ben, velünk  kapcsolatban. A m agyarság szerencsét
len körülm ényei következtében, a  mélységesen sze
rencsétlen 67-es kiegyezés óta m indig  a francia- 
ellenes o ldalon  volt. Az első v ilágháborúban  ,,boche” 
volt, n em  is beszélve a közelmúlt tragikus eseményei
ről. E sorok írója még mindig m egdöbbenve emlék

szik a rra  a  jelenetre, amikor a harm incas évek elején 
a Parc Monceau gyönyörű fái alatt egy kecske
szakállas öregúr, akinek elm ondotta, hogy magyar 
vándordiák, hosszan és a legkevésbé sem barátsá
gosan fejtegette M agyarország felelősségét az első 
világháborúban. Védekezni sem tudott. De arra is 
emlékszik, hogy közben a  pad jukra  telepedett valaki, 
aki kihallgatva beszélgetésüket, olyan patois-ban, 
am elyet alig értett, megvédte a magyar népet. 
A m agyar népet, m ondotta, éppen úgy nem lehet 
felelőssé tenni a háborúért, m int egyetlen népet sem. 
És ha  sok minden eltakarta is a  franciák szeme elől 
a  m agyar irodalmat hosszú ideig, merem hinni, 
hogy most m ár ennek az igazi francia szemléletnek 
az u tódai érdeklődnek erőteljesebben a magyar 
irodalom  iránt. Azok, akik külön tudják választani 
a  népet és történelmének szerencsétlen mozzanatait.

M indebből azonban mégiscsak az a tanulság, az a 
legfontosabb, hogy úgy kell szerkeszteni egy magyar 
antológiát, hogy az francia szemmel is a legérde
kesebbet vonultassa fel. A je len  antológia szerkesz
tője, Bodnár György és a kiadója, a Corvina, á lta 
lában  igyekeztek ezt a szem pontot szem előtt tartani. 
A válogatás egészében jónak  mondható ebből a 
szempontból is. A kiadó előszava u tán Sőtér István 
plasztikus tanulmánya m uta tja  be a magyar iro
dalom  fejlődését a francia olvasónak, felemlítve a 
legnagyobb neveket, rám uta tva  irodalmunk leg
m agasabb hegycsúcsaira. M értéktartóan igyekszik 
bánni a  nevekkel is a bevezető írója. Elkerülhetetlen 
ugyanis, hogy egy ilyen áttekintésben ne sorakozzon 
fel túlságosan is sok név, csak néhány m ondattal 
j  ellemzett név egymás alá, és ez a franciák számára, 
akik először hallanak ezekről a  számukra veszedel
mesen kiejthetetlen és semmi kapcsolatot nem rögzítő 
nevekről, szinte semmitmondóvá válhat. Ügy érez
zük a bevezető írója kitűnően oldotta meg a felada
tá t: a kép így valóban m értéktartó  és plasztikus. 
Az antológia anyagában tulajdonképpen csak a 
lezárt pályákat mutatja be a huszadik század iro
dalm ából. A mai írók közül is m ár csak az „öregek” 
szerepelnek. Egyetlen fiatal sem, ha a fiatalság kor
h a tá rá t hatvan évben állapítjuk meg. Nem tartjuk 
ezt hibának. Ez a hatalm as vonulata a magyar 
irodalom nak feltétlenül megérdemel két kötetet.

E gyútta l azonban tovább sürgeti a mai m agyar 
iroda lm at önállóan bem utató  antológia megjelen
tetését. S erre, a Panoram a nyomában im m ár 
lehetőség is nyílik -  föltétlenül élnünk kell e lehe
tőséggel.

Nos, a válogatás francia szemmel nézve jobban 
sikerült a  költői részben, m in t a  prózában. Móricz 
m űveiből például a következőket közli: Hét krajcár, 
Barbárok, Komor ló, Kép a Sárrétről. A Hortobágy tavaszi 
lélegzete, részlet a Tündér kertből, részlet a Pillangóból, 
és részlet az Úri muriból.

M indenekelőtt szeretném megjegyezni, hogy helye
sebbnek tartom , ha a regényrészietek a tartalom  
rövid ismertetésével jelennek meg, és a részlet bele- 
illesztésével a cselekménybe. íg y  kap fogalmat az 
olvasó az egész műről. M ég akkor is helyes ezt így
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csinálni, ha csak nagyon röviden lehet összefoglal
nunk a cselekményt. Az olvasó érdeklődését is így 
keltjük fel a mü iránt.

A Hél krajcárt, és a  Barbárokat feltétlenül közöltem 
volna, a Komor ló helyett azonban a csodálatos 
Szegény embereket. (K ülönben sem szerencsés a 
„kom or ló” fordítása. Igazán kíváncsi lennék meg
kérdezni a francia olvasóktól, hogy mit értenek 
„cheval sombre” alatt? Ez így franciában egyszerűen 
lehetetlenül hangzik. T alán  még határozatlan 
névelővel sokkal inkább: „ u n ” cheval sombre.
Ugyancsak nem adtam  volna a Tündérkert-nek a 
„Jard in  des fées” címet. Ez szintén más fogalom 
franciául. T alán  „ Ja rd in  de fée” jobb lett volna.) 
A Kép a Sárrétről helyett is és a regényrészietek he
lyett is inkább a Mese a zöld füvönt hozom, de ha 
regényrészletet közöltem volna, nem hagyom ki sem
mi esetre sem a Rózsa Sándort. A Kosztolányi Esti 
Kornél történetei közül sem ezt választottam volna 
(a Mogyoróssy Pali újságíró megőrülését elbeszélőt), 
hanem  mindenesetre a Cseregdi Bandi Párizsbant és 
az Omletté a Woburne-t. Ez az utóbbi mesternovella, 
a  legeslegjobbak közül való, am it valaha magyar 
nyelven írtak, és amellett a  Párizsban já r t szegény 
magyar diák története pazar humorral elbeszélve, 
tragikus fintoraival és a  végén kiömlő fájdalmas 
sírással — megragadó a  franciák számára is. Egyéb
ként is Kosztolányit jo b b an  kiaknáztam volna. T a
pasztalat szerint rendkívül közel áll a franciákhoz. 
Magyarul tanuló francia ismerőseim mind Koszto
lányit keresnek.

A XX. századi antológiában szerepel T hury Zol
tán, az 1906-ban sajnálatosan korán elhunyt kiváló 
író. Nem szerepel azonban Gárdonyi, aki 1924-ben 
halt meg. Szerepel ismét Bródy Sándor, aki G ár
donyival egy évben, 1863-ban született. Miért 
m aradt hát ki Gárdonyi? Az előző prózai antológiá
ban, a  Nouvelles Hongroises-ban szerepel a  Bor-ral. 
Ambrus Zoltántól nem a Verdiről szóló Szerelmes 
gladiátort közöltem volna. (M ár csak azért sem, 
m ert ez van meg a Nouvelles hongroises-ban. M iért 
ú jra közölni azonos dolgokat egy újabb antológiá
ban? H a, mondjuk m ind a  kettőt megveszi egy 
francia, bizonyára ezért is bosszankodhat. Ugyanígy 
van egy sor verssel is az ember. Ezek meg a lírai 
antológiában szerepelnek.) Ambrustól a Tóparti 
gyilkosságot fordíttattam  volna le. Vagy legalábbis 
részletet belőle. Ez a debreceni hangulatú és mégis 
olyan franciásan lélekelemző novella a  legjobban 
megragadja a francia olvasókat. Ezt személyes 
tapasztalatból is tudom. Krúdytól a Tótágas és 
A z utolsó szivar az arabs szürkében helyett a  csodálatos 
őszi verseny jobb lett volna. Ez jellemzőbb K rúdyra. 
Illetőleg: a jellemző vonások az idegen, a francia 
olvasó számára itt fordításban is érzékelhetőbbek.

Bizonyára szorgosabb vizsgálódás esetén még 
tehetnénk néhány kifogást a válogatásra. Nem

akarunk azonban ünneprontók lenni. A kötet 
egészében szép válogatás és reprezentatív  sereg
szemléje a  m agyar irodalom huszadik századi nagy 
vonulatának. Csak örülhetünk megjelenésének. A for
dításokról kell még néhány szót ejtenünk. I t t  is a 
versek átültetése sikerült jobban. Bizonyára azért is, 
mert a verseket olyan költők fordíto tták  nyers- 
fordításból, m in t Guillevic, Jean Rousselot, Roger 
Richard stb. Ezekben a  fordításokban a  versek hangu
lati értéke is érvényesül. A prózai részleteknél már 
nem mindig örülhetünk ennek. Nehéz is egy olyan 
finom muzsikájú költői-prózaírót m aradéktalanul 
idegen nyelvre átültetni, mint K rúdy  Gyula. H a 
egyáltalában maradéktalanul lehetséges lesz vala
mikor. Először is a francia hangrend és általában 
a nyelv nehezebben hangolható m agyar muzsikára. 
M ár csak azért is, m ert a  klasszikusan zá rtab b  francia 
mondatrendszer egészen más zenét ad , m int a 
magyar. De azért is mert kolosszálisán más a  kife
jezések értéke m int a magyarban. A zonban a csodá
latos francia nyelven még a csodálatos magyar 
zengésű K rúdy  is visszaadható. Csak ki kell érlelni 
a francia m ondatok hasonló zenéjét fordítás közben. 
Talán, ha valam i általános megjegyzést tehetünk a 
fordításokra, akkor azt kell m egállapítanunk, hogy 
ez a kiérlelés hiányzik a prózai szövegek fordításában. 
Nemcsak K rúdynál, hanem Móricznál és másoknál 
is. A fordítások általában korrektségre törekedtek 
inkább, m int az egyéni stílusok megközelítésére. 
Erre seregszámra sorolhatnánk a példákat. Ismerjük 
el azonban, hogy ez a legnehezebb tényező egy 
fordításban, és a hibákat felfedezni sokkal könnyebb, 
mint megoldásokat ajánlani. M indenesetre itt való
ban érzik egy kicsit, hogy mennyit veszítenek a 
nagy írók, a  nagy magyar prózaírók idegen köntös
ben. M ikszáth ezt a veszteséget a Jókai-fordításokról 
beszélve végzetesnek ítéli. Jókai nagyságát éppen 
azzal méri, hogy bár elveszíti legfontosabb erényei
nek egyikét, stílusának varázsát, mégis hatalm as 
népszerűségnek örvend az egész világon. Az igazság 
azonban az, csak megismételhetjük, hogy a kiérlelt 
fordítás sok m indent visszaadhat az írók nyelvi 
zenéjéből is. Persze ehhez nagy-nagy gond  és nagy 
gyakorlat szükséges. (Még egy kis példát: A  Mérföldkő 
francia címe: Le milliaire. Ez annyit je len t, m in tha a 
m agyar cím „K ilom éterkő” volna. N em  is értették.)

Egy nagy francia, Taine, amikor m egírta  20 év 
munkájával az értelemről szóló vaskos könyvét, azt 
mondta bará tainak , ha 100-an elolvassák, m ár nem 
dolgozott h iába. H árom  év múlva a  legnagyobb 
meglepetéssel tapasztalta, hogy az 1000 példányban 
kiadott m ű elfogyott. Reméljük, hogy a  Panorama 
is ilyen kellemes meglepetést szerez szám unkra. De 
ha csak 100-an olvasnák el?. . . Akkor sem dolgo
zott hiába a szerkesztő és a kiadó és m indenki, aki 
közreműködött a  kötet megszületésén.

Harsányi Zoltán
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Szim onov és Nagibin. Újra a háborúról

(К. Szimonov: Különtudósítónk jelenti. Európa Könyvki
adó, 1965. J .  Nagibin: Pavlik. Zrínyi, 1965.)

„L o p a ty in  feljegyzéseiből” címmel Szimonov négy 
kisregényt foglalt kötetbe. A m agyarul megjelent 
„Különtudósítónk jelenti” ezekből hárm at tartalmaz 
(Pantyelejev, Levasov, Inozemcev és Ringyin). V a
lam ennyi 1956 és 61 között íródott.

A L opaty in  feljegyzéseiből a  szerző háborús regény- 
ciklusába (Fegyvertársak, Élők és holtak, Senki nem 
születik katonának) sorolhatók. Az Élők és holtakkal 
egy időben , szinte a mű testéből született. Maga a 
szerző m ond ja : „Félretettem  a regényt, és 12 lapja 
anyagából, am elyet mint seborvos operáltam  ki, meg
írtam  két kisregényt” (a Pantyelejevet és a Leva- 
sovot).

A kötet nyersanyaga: a  41-es év katonai esemé
nyeit, harcosait megörökítő riporteri feljegyzések. 
Ezekből m á r  a  háború idején is születtek elbeszélések, 
melyek összegyűjtve 1946-ban jelentek meg. A kis
regényeket Lopatyin újságíró alakja köti össze, aki 
már a m ai Szimonov szemével nézi az eseményeket, 
s így lényegesen többet lát meg, m int az akkori hadi- 
tudósító.

A szem léleti változást, fejlődést kitűnően illusztrál
ják az azonos ihletésű, de későbbi időpontokban írt 
művek.

Az 1942 telén írt „H arm adik  ad ju tán sáb an  m ár 
megvan a  csírája a „Pantyelejev” figurájának és cse
lekm ényének, a  müveknek mégis alig van közük egy
máshoz. K ornyev alapelve a metafizikusán értelme
zett bá to rság , a vakmerőség, az önfeláldozó viselke
dést indokolatlan  helyzetben is megköveteli. Az em
berekhez való  viszonya rideg, kemény, szinte hara
gos. N yilvánvaló, hogy m indkét vonás antihumánus, 
de a fia ta l, 27 éves Szimonovnak egyelőre ő az esz
ménye.

Az 1946-os gyűjteményes kötetben m ár „tovább
fejleszti”  K ornyev jellemét. „K ornyev komisszár, m int 
kiderült, lelkében romantikus volt. Beszélt az emberi
ség szebb jövőjéről, a lélek tisztaságáról, amely hiány
zik az em berekből, ami végleg csak akkor jön el, ha 
a szocializm us zászlaja fog a  földgolyó fölé emel
kedni.”

1956-ban „újraform álja” kedvenc alakját. Lecsi
szolódik antihum ánus vakmerősége, nyersesége és 
elvont rom anticizm usa, veszít „hős ” voltából, s ezál
tal élő, igazi emberré válik. A háború  teremtette kiéle
zett szituációban  Pantyelejev m ár érzékeli a szovjet 
rendszer problém áit is. R ádöbben, hogy a  békés idők 
propaganda-„fogásai” a háború súlyosabb gyakorla
tában  nagyrészt csődöt m ondanak. Az emberek közti 
viszonyok elavultnak, élettelennek bizonyultak. A 
szovjet h a ta lm a t gazdasági és technikai téren is ké- 
szüledenség jellemezte. A személyi kultuszt szülő 
egészségtelen „fejlődés” tényezői fokozatosan felszín
re kerültek . A szovjet nép harca egyrészt tömeges 
hőstettnek látszott, másrészt viszont -  tömeges áldo

zatnak , melyet felelőtlen em berek okoztak. Kiderült 
az is — bár ezt Szimonov Pantyelejeve m ár nem tuda
tosítja - ,  hogy a szovjet em berek többsége még nem 
nő tte  ki a  félfeudális, félkapitalista vonásokat, nem 
ju to tt el a  szocialista tudatig . A demagógiával meg
tévesztett munkás-paraszt töm egeket többnyire ösz- 
tönösség, a kispolgári, értelmiségi rétegeket pedig 
önállótlanság és gyáva felelőtlenség jellemezte. Az 
eredm ény: óriási veszteségek. Egy konkrét példa Szi
m onov művéből: a Krím-félszigetre betörő németek 
veszteség nélkül egy szálig letarolják az élvonalbeli 
századot, s a veszélyt sem az ezredparancsnok Babu- 
rov, sem  a hadosztályparancsnok nem  jelenti. Nem 
m erik vállalni a felelősséget.

Pantyelejev már látja, hogy Baburov nem képes az 
önálló , öntudatos cselekvésre, irányítottsághoz, féle
lem hez, erőszakhoz szokott (kispolgári) egyéniség 
m arad t. Nehéz helyzetekben a  felsőbb utasítás szá
m ára  kibúvót jelentett a  felelősség alól. „  . . . annyi 
kom m unista öntudat m ár nem  volt benne, hogy 
m indezt magától, hajszolás nélkül megtegye.” Pan- 
tyelejevből keserű panasz tö r ki : „H onnan  a  pokolból 
szárm azik ez a járvány, . . . honnan került a Vörös 
H adseregbe, a munkás-paraszt hadseregbe, . . .  ez 
a  sok idegen elem?” H onnan „ a  felfelé hajbókoló és 
lefelé taposó Kugyinov” , vagy Baburov, akiben 
,, . . . a  hit és tettek külön élnek . . .” , aki 37-ben 
,, . . . egy egész életre m egijedt” , aki „félt saját tetté
tő l” .

Pantyelejev megtalálja a  helyes cselekvés útját. 
Ez pedig: a beosztottak irán ti differenciált m agatar
tás, a  közkatonákkal való emberséges, szerves kap
csolat, az önálló és önfeláldozó, de értelmes tettek. 
M ég ő t is magányosnak, idealizáltnak s bizonyos 
fokig „hősnek” rajzolja az író, más vonásai (cselek
vőképesség, belső vívódások) viszont m ár közelítik a 
valósághoz s egy igazibb eszményhez is. Alakja 
Szim onov későbbi „kedvenc”  hősében, Szerpilinben 
teljesedik ki, aki már Sztálinnal szemben, a fejével 
já tszva  is meri védeni a saját igazát, s aki felismeri 
em bertelen , igazságtalan vonásait is.

A  „Levasov” c. kisregényben a  Pantyelejevek m ár 
m egtalálják egymás kezét. I t t  sem a németekkel való 
konfliktus áll a centrum ban, hanem  a szovjet hadse
regen belüli kétféle politikai szemlélet és gyakorlat 
ütközik össze. Az egyik pólus Basztrjukov, a front
harcosoktól elszakadt, dem agóg és bürokrata hadosz
tály  politikai tiszt — a másik Levasov, a frontvonalon 
harcoló , állandóan kezdeményező ezred politikai tiszt. 
Basztrjukov fél az ellenségtől, s azt hangoztatja: „az 
ellenség: ellenség”, ölni kell őket. Levasov pedig, aki 
nap jáb an  -  védekezve vagy tám adva -  többször is 
„kapcsolatba került” az ellenséggel, két átszökött 
rom án  katona példájára hivatkozva, azokat felhasz
nálva, izgatottan igyekszik ezredében elhinteni az 
internacionalizmus szellemét. K atonáival való kap
csolata is élő, eleven, közvetlen.

A bizalmatlanság ebben a  kisregényben is keserű
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motívumként bukkan fel. Levasovnak a  zsákmányolt 
rádiót le kell adnia, mert őt, a politikai tisztet is féltik 
az ellenséges propagandától, vagy pedig, m int később 
kiderült, olyan igazságoktól, amelyeket saját rádió
juk  elhallgatott.

Az „Inozemcev és Ringyin" gyengébb írás az előző 
kettőnél, egy kemény és egy lágy szívű tisztet állít 
szembe benne Szimonov. Sajátos maszkjuk m ár csak 
felszín, m indkettőnél cselekvő, önfeláldozó, értelm e
sen bízó egyén van mögötte.

Szimonov kisregényeivel érdemes párhuzam ba 
állítani egy másik volt haditudósító, J . N agibin 1959 
és 61 között í r t , ,Pavlik”-ját, hogy láthassuk, m ennyire 
azonos problem atika és azonos megoldás jellem zi a 
szovjet háborús prózát az utóbbi tíz évben.

N agibint is, akárcsak Szimonovot, az új, harm o
nikus embereszmény, a személyi kultusszal összefüggő 
kérdések, a demagóg politikai munka és a kezdemé
nyező önállóság konfliktusai foglalkoztatják. A sze
mélyi kultusz következményeivel számtalan művé
ben hadakozik. ( Kazár díszítő elemek, Fény az ablakban 
stb.) A hadseregben folytatott kétféle politikai m unka 
meglehetősen eredetien és m ár a Pavlikhoz hasonló 
differenciáltsággal bukkan fel az 1958-ban írt „H a rc  a 
m agaslatért” c. elbeszélésében. A harmonikus em ber 
keresése szinte minden elbeszélését jellemzi ( Téli 
tölgy, Felnőttek iskolája, Visszhang titka stb.).

A Pavlikban ezek a motívumok összekapcsolva 
jelennek meg. A hazug, demagóg politizálás a szemé
lyi kultusz függvénye, ill. támogatója, a személyi kul
tusz pedig a harmonikus ember kialakulásának leg
főbb akadálya, s csak ott jöhetett létre, ahol az önálló, 
teljes egyéniségek csak meglehetősen kis szám ban 
voltak, m int például a fiatal szovjet állam ban.

Ezzel N agibin lényegében a rom antika, Cserni- 
sevszkij és Dosztojevszkij által felvetett s a X X . szá
zadi modern nyugati és szovjet irodalomban tovább 
boncolgatott kérdéshez kapcsolódik: Hogyan válhat 

• teljessé az em ber? Mi a  helyes cselekvés útja?  M int 
Szimonovnál is hangsúlyoztuk, a háború még ha tá 
rozottabban válaszút elé állította az embereket. N agi
bin nem véletlenül a kispolgári értelmiségiek dilem
m áját m utatja be. A történelem fakultáson tanuló  és 
írói hajlamú Pavlik az értelmes cselekvéshez eljutás 
nehézségeit a legmagasabb szinten tudja érzékeltetni. 
Nagibin saját vívódásait önti itt formába.

Pavlik apja meghal, még mielőtt valami m aradan
dót tehetett volna, m ert, , .  . . nem tudott úszni. M eg
fulladt.” Pavlikot az anyja megtanítja úszni, s egész
séges, robusztus fizikumú, kitűnően tanuló ifjút nevel 
belőle. Az igazi úszásra, az életben való helytállásra 
azonban csak a valódi élet taníthatta meg, az ő ese
tében -  a  háború. Érzi, hogy a bürokrata, gyáva 
Hohlakov m ellett „albumfogságban” van. H ohlako- 
vot nem a németek szám ára szerkesztett röplapok 
hatékonysága és célhoz ju tta tása  érdekli, hanem  azok 
album ba gyűjtése, hogy egy esetleges ellenőrzés ese
tén legyen m it felmutatni. Pavliknak sikerül kitörni

a frontvonalba ebből az „album fogságból”, „föld- 
alattiságból” . M int a rádiós kocsi bem ondója lelemé
nyes, kezdeményezőkész és bátor, egyszóval megta
lálta magát. Végül egy bekerítésben m arad t kis osz
tag élére állva, a fasizmus elleni közvetlen harccal a 
kor által lehetővé te tt legaktívabb, legérdekesebb 
cselekvéshez ju to tt el. Ezután meri gondolatban írni 
anyjának: „  . . .  én óriási, szép életet éltem  itt, én 
megtanultam úszni, és milyen boldogság ez . . .”

Ez az életút érleli meg Pavlikban író i elvét is: 
„  . . .  én csak az olyan írót ismerem el, m in t Nyikoláj 
Osztrovszkij vagy Makarenko. És csak olyan írás
művészetet, amely szóbeli kifejezése egy energikusan 
és hatékonyan leélt életnek, vagy legalábbis egy élet 
olyan szakaszának, amikor az ember leginkább képes 
a cselekvésre. Akkor kell írni, ha m ár csordultig va
gyunk az átéltekkel, nem  pedig nyújtani m in t a rétes
tésztát, parányi lelki és élettapasztalatunkat.” S ebből 
logikusan következik az elhatározás: ,, . . . a  háború 
után nem írni fog, hanem  cselekedni.”  Ezen helyes 
elvvel m intha azon művészekhez kapcsolódnék Nagi
bin, akik vagy m aguk is tevékenyen éltek, vagy -  a 
művészi tevékenységet csupán kényszernek, a  gyakor
lati tevékenység pótlásának érezték (Csernisevszkij, 
Gercen, Dobroljubov stb.)

Nem hallgathatjuk el, hogy Nagibin írásművészete 
ebben a m űben ala tta  marad saját színvonalának. 
A 200 oldalnyi kisregény (és nem elbeszélés, mint 
ahogyan a fordító nevezi) első 100 oldalán  legfeljebb 
Pavlik előtörténete (20 oldal) érdekes. A többi mes 
terkélt és lapos (hogyan találkozik Pavlik a „való” 
élettel, amikor bevonulása alkalmával élelm ét széjjel
kapkodják katonatársai, amikor először leissza magát, 
amikor megfagy a lába hősködése m iatt stb .).

•

Amit Steinbeck mond a „V olt egyszer egy 
háború . . .” bevezetésében 20 évvel korábban írt, 
meglehetősen objektív hangvételű haditudósításai
ról, Szimonovra, Nagibinra és a  háborús szovjet 
irodalomra még hatványozottabban érvényes.

,,. . . alkalmi írások ezek, állásfoglalásuk elavult, 
ihletésük rom antikus, és m indannak fényében, ami 
azóta történt, ta lán  valótlan, elfogult és egyoldalú 
az egész m ű.” A személyi kultusz szülte, s az azt 
támogató hamis zsdánovi esztétika kevés kivétellel 
(E. Kazakevics, V . Nekraszov stb.) hazug álro
mantikus, féligazságot adó rom antikus vagy fel
színes naturalista irodalm at eredm ényezett. Szimo
nov a Fegyvertársak 1952-es írószövetségi vitáján 
„ideológiát” is gyártott ehhez: ,,. . . Hadseregünk 
pozitív vonásait akarom  bem utatni, elsősorban 
a katonai hivatás pozitív oldalait, ennek szentelve 
figyelmem 99 százalékát. így já r tam  el itt, és így 
fogok eljárni a továbbiakban is. S az é let ehhez meg
lehetősen gazdag anyagot ad. S bizonyos negatív 
jellegű megfigyeléseimet, amelyeket H allin-G olban 
és később tettem , nem  fogom leírni, nem  érdekesek 
számomra, s nincs m iért leírnom: az embereket 
pozitív példán kell nevelni, s a negatív jelenségeket
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bem utatva nagyon pontosan kell ismerni őket, 
tudni kell hogyan bemutatni és hogyan megítélni 
őket . .

Sztálin halálát követően, de re jte tten  tulajdon
képpen m ár a háború alatt és u tán , m egindult erős 
társadalm i mozgás serkentően és kijózanítóan hatott 
az irodalom ra is, majd az irodalom  nagymértékben 
hozzájárult a  társadalmi mozgás felerősítéséhez. 
G ondoljunk Ovecskin, Tyendrjakov, Troepolszkij 
stb. ocserk-irodalm ára, amely 1953-55 között közre
já tszo tt az SZKP XX. kongresszusának előkészí
tésében. A X X . kongresszus rögzítette az eredménye
ket, és új lökéseket adott m inden téren  a társadalmi 
berendezkedés negatívumainak kiküszöbölésére, a 
valóság sokkal reálisabb felmérésére. Az utóbbi év
tized egész szovjet irodalm át jellem zi a valósághoz 
való — egyelőre meglehetősen óvatos -  fordulás. 
A háborús irodalomba betörnek a memoárok. De 
sorozatban jelennek meg azoknak a  fiatal íróknak 
(Bondarev, Baklanov, Bogomolov, Bikov stb.) 
müvei is, akik nem mint megfigyelők vettek részt

Rákos Sándor: Táguló körök

( Magvető Könyvkiadó, 1965.)

H áro m  évvel ezelőtt jelent m eg Rákos Sándor 
gyűjtem ényes kötete, a Fák viharban. Meglepetésként 
ha to tt. Sikerét a kritika -  hogy pótolja korábbi 
m ulasztásait — még fel is fokozta, igaz, csak annyira, 
am ennyi jóvátétel meg is illette a költőt. A mellőzött
ség és a p rivá t természetű gyötrelm ek folyamata ezzel 
lezártnak  tetszett. Rákos helyére került, beállhatott 
abba a  mezőnybe, ahol a teljesítm ény jórészt a 
tehetségen múlik. Új könyve, a  Táguló körök első 
híradás arró l, hogy azóta m eddig ju to tt.

Ars poetica-szerű lírai előszava új, magasabb 
m érték alkalmazására biztat. ,,H iszek szellemi külde
tésünkben . . .” , -  „Hiszek a  m unka megtartó 
erejében . . -  Hiszek az em berségben . . . ” s az
igaz m űvészet értelmében és jövőjében -  olvashatjuk 
ebben a vallomásban. (Hitvallás prózában.) — Jó , ha 
m indjárt megmondjuk, hogy a versek nem  igazolják 
ezt a  hitvallást, főként krédószerü pátoszát nem, de 
ehhez az t is hozzá kell tennünk, hogy a Táguló 
körök ennek ellenére is értékes kötet. A látszólagos 
ellentm ondás feloldódik, ha nem  a  krédóra, hanem 
a m ű belső logikájára figyelünk.

A Fák viharban óta alig három  esztendő telt el. 
Nem sok idő. Épp csak annyira elég, hogy a költő, 
ha tud ja , feltalálja magát a jobb  közegben. Ha sike
rül, eredm énynek ez is nagyon elég, főként ha meg
gondoljuk, hogy Rákos gyötrődésre hajló költő. 
N yilván a  körülmények alakíto tták  ilyenné, ma 
azonban m ár alapérzése a védekező készenlét. Zord 
görcsössége oldódóban van ugyan, de a kudarcok 
közelsége, az igazságtalanság esélye, az árvaság és a 
veszteség-tudat árnyéka ma is belengi költészetét.

a  háborúban , hanem tényleges katonaként vagy 
frontharcos tisztként.

M indezek a tényezők Szimonovot és Nagibint 
is a r ra  ösztökélik, hogy az új történelmi adatok isme
retében  ezúttal sokkal teljesebben, a társadalmi 
összefüggések kiemelésével ábrázolják a háborús 
eseményeket, s még inkább a  benne részt vevő embe
reket. Jelentős felfedezésük, hogy a szovjet rendszer 
igen súlyos fejlődési nehézségeit, h ibáit már a háború 
kím életlen gyakorlata felszínre hozta. Nem egy hábo
rús hős aztán igen érzékenyen, türelmetlenül, meg 
nem  értéssel reagál a békés idő negatívumaira is 
(Bondarev Csendje). H iba, hogy a jelenségek, bizo

nyos társadalm i összefüggések bemutatásán túl az 
okok feltárásában elakadnak. S ez teljes mértékben 
érvényes Szimonovra és N agibinre is. Figyelembe 
véve mindkettőnél a túlméretezettség formai h ibáját 
is, a z t m ondhatjuk, hogy a  művek jók, de nem tud 
nak igazi nagy élményt jelenteni.

Lek!) Béla

M aga is tudja ezt, s józan önismerettel beszél arró l, 
hogy „m á r külső ok sem kell a  fájdalomra: önmagá
tól m egterem ” eszméletében. ( Mérleg.) Verseinek 
alaphangoltságában ma is ez a fájdalom a legállan
dóbb  elem. Természetes ez — az igazi költő mindig 
h ű  önm agához - ,  csakhogy a  fájdalm at szülő élmé
nyek egyre távolodnak, parazsuk hamvad, erejük 
csitul. A művek értékét illetően azt jelenti ez, hogy 
a  fájdalom  névtelenné vált, okát nem értjük, s nem  
érezzük a közegellenállást: a nyomást, amitől a költő 
verse révén szabadulni szeretne. Üj kötetének levegő- 
j e  ezzel m intha megritkult volna. Korábban felsza
kadt belőle a szó, most közli bajait, sőt helyenként 
szinte értekezik róluk. ( EKG lapomra.) Elszaporodtak 
pillanatképei, epigrammaszerűen sarkított reflexiói. 
K ötetének egynegyede inkább ujjgyakorlat vagy 
versforgács, m int teljes költemény. S bizonyára nem 
véletlen, hogy igazán jelentősét egyrészt azokban az 
önéletrajz-jellegű darabokban alkot, ahol az életbe
vágó személyes emlék és a  történelem valóságos anya
gának összeforrása súlyosítja áthatóvá a verset 
(Elásott versek, Két szerelmes vers 1944-ből), másrészről 
o tt, ahol a  közeli látvány igézete, az élmény friss 
izzása táplálja, teljesíti az írást hibátlan műremekké. 
( Barackfaág.)

A Táguló körök értékét azonban hiba lenne csupán 
ezekkel a versekkel mérni. Átmeneti periódus 
dokum entum a ez a kötet, s töredékes mivoltával 
nem csak azt bizonyítja, hogy a  régi konfliktusok 
izgalm ai m ár csak elvétve tudnak koncentrálódni és 
verssé lobbanni, hanem azt is, hogy a költő keresi az 
új á llapot művészi lehetőségeit: azt a verstípust, 
am elyben élete nagy próbáinak értelme is jelen van, 
de je len  van az új állapotból eredő egyensúly és
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fölény is. Azt a verset, amelyben a sok szenvedés 
tanulsággá szűrten ad mélységet és távlatot az alkal
mi élménynek. Legtermékenyebb attitűd a rezig- 
náció lehetne ilyen esetben. A megbékélő belenyugvás 
fénytörésében emlékké távolodva a  kapcsolat értéke 
szerint ragyoghatna fel mindaz, amiért szenvednie 
kellett. Rákosban van is efféle hajlam ( Most, hogy 
tudom már, A kor, a mi korunk, Az újpesti rakparton, 
Gilgames filmen), de nyugtalanabb és konokabb annál, 
hogysem az összegező számadás idejét elérkezettnek 
hihetné. Üj élmény nem röpíti, de a  veszteglés ege 
alatt is feszülni érzi vitorláit, névtelen erők és újuló 
szándékok halmozódását érzi s igazi vállalkozások 
közelségét. ( Táguló körök.) Izgatja a költészet ügye, 
s az igaz em ber sorsa és esélye is. Külön élm ény
réteg nem  képződik ebből a több irányú érdekelt
ségből, üggyé, illetve motívummá nem állnak össze 
problémái, de figyelmét ébren tartják s a m a dolgai 
felé terelik. -  A jövőt illetően ígéretes adottságok 
ezek, de azt is számlájukra kell írnunk, hogy a tága
sabb ölelésre s a  megélt élet lényegének higgadt 
leszűrésére egyelőre nem képes Rákos. Rezignációja 
ezért nem  tud  elégiává érni, verseinek intellektuális 
hozadéka pedig csak ritkán mélyül filozófiává.

Pedig erős benne az értelmező és értékelő készség. 
O lyannyira, hogy terhesnek is érzi az érzékelésre 
leső elme éberségét. Joggal, mert ez a reflexív hajlam  
elég türelm etlen: rácsap az érzéki valóságra, m ielőtt 
organikus módon kifejlene benne a költő szám ára 
fontos jelentés. Ember és világ összehangolódásának 
is útját vágja az ilyenféle nyugtalanság. S h iába a  
mélyre hatolás szándéka, a vers alkatában éppen az 
evidenciát hordozó tárgyi elemek idéző ereje m arad  
részleges: a  reflexió túlbeszéli indítékát, holott hozzá 
forrva meggyőzőbben hangzana.

Szóvá kell ezt tennünk, mert igényét, hogy költői 
világát kifelé tágítsa, mégsem hagyhatjuk egészen 
figyelmen kívül. A belső örvény higgadása, a  huza
mosabb szemlélődés programos erőltetés nélkül is 
megtermi az ilyen igényt, s vannak versek, melyek 
szerint Rákos tehetségéből — annak ellenére, am it 
költői jelleméről s alapérzéséről mondtunk -  fu tja a 
lélek köreinek ilyenféle tágítására. Az egyik irány t 
Madár c. rövidke verse példázhatja:

Az irodalom íratlan szabálya, hogy az író úgy 
tesz, m intha valóság volna, amit ír, az olvasó pedig 
úgy tesz, m intha hinné a valóságát annak, am it 
olvas. V annak e szabály alól kivételek, amikor az író 
vagy mesemondó nagyot lódít, de közben m in tha 
hunyorítana is hozzá bizalmasan: valahogy valóság
nak ne higgyétek, hogy a sapka láthatatlanná tesz 
és a szőnyeg repül, ezt csak azért mondom, hogy 
mulassatok, és közben a megcselezett valóság helyett

Micsoda madár!
Alkonyom csúcsain!
Leng! Lobog!
Fönn az égen!
+  je l!
Összead veled 
végtelen világ.

Alig több ez a vers egy sóhajnál. Egyetlen érdekes 
találatra épül, de a kezdő sor révülete -  az ismerős 
népdal ősi ám ulatával telten — m ár eleve magasabb 
szférába lendít. A második sorban személyes érdekű
vé, sors-jelképpé hasonul a népdal-látomás. A 3-4. 
sorban aztán m ár eggyéforrt jelenésként érzékelhető 
a táguló világ s a  benne megmerülő lélek szárnyas 
öröme. S aztán m ár jöhe t a  meglepő ötlet, a csoda 
síkján vagyunk, a szem és a  fül, a  szív és az elme 
hozzáhangolódott a költő káprázatához, s a játékos 
találatban formát öltő pillanat életeseménnyé 
jelentékenyül.

Elég ritka kivétel Rákos új termésében az ilyen 
költemény, s azért ritka, mert a világba mélyedt 
tűnődő költő nagy alkalm aiban, az ámulás, ocsúdás, 
ráeszmélés izgalm aiban ritkán van része. Költői 
világában kevés a meglepetés. Ezért ígérnek többet 
olyan darabjai, m int a Bretagne sziklái vagy a Meddő 
várakozás, melyekben éppen a  becses kapcsolatok 
lazasága avagy lehetetlensége éleszti fel az árvaság
ból menekülni igyekvő lélek szomjúságát, s az 
emésztő hiány véseti kőbe az emberreutaltság 
pozitív jeleit.

Szándékos a kép: a Rákos-vers olyan, mintha 
szilárd anyagba vésték volna. A formálás öröme, 
az arány és a  hangzás varázsa, a beszéd rejtelmes- 
sége -  most, hogy a  költő lassan ú rrá  lesz gyötrel
mein -  kezd önálló élményévé nőni. A versforgácsok, 
a prózaversek, a játékos groteszk, a gyermekmondó
kák gyakoriságának ilyen értelme is van: a zárt 
körökbe áramló friss levegő a m űhelyben is érezteti 
hatását. Az új lehetőségek láttán a költő kísérletező 
kedve is feléledt. N em  kétséges, hogy erejéből 
nagyobb szabású vállalkozásra is fu tná, m int ez a 
gyűjtemény. És semmi okunk kételkedni abban, hogy 
ezek ideje is elérkezik.

Kiss Ferenc

Hollós Korvin Lajos: Komédiások

( Magvelö Könyvkiadó y 1965.)

igazságot közölhessek veletek, mesebeli igazságot, 
amely a maga módján igaz, szimbolikusan és lélek
tanilag, még ha öt lába van is a vasderesnek. Olykor 
a felnőttekkel is így beszél az író, mesemondóvá 
válik, mint hajdan Swift vagy napjainkban Italo 
Calvino, akik bizonnyal nem hittek óriásokban, tör
pékben, ncmlétező lovagban és kettészelt őrgrófban,
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és az olvasótól sem kívánták, hogy ezekben higgyen, 
mégis igen fontos mondanivalót bíztak kitalált alak
ja ik ra . N em  is tudom, nem lehetne-e így vonni meg 
regény és mese közt a ha tárt: valóságnak álcázza 
m agát az egyik, képzelet és vágy ötvözetének vallja 
m agát a  másik. Persze a regény sem más, mint 
képzelet és vágy ötvözete, csakhogy m int ma oly 
gusztusosán mondani szokták: ,,a  valóság tala
já n  á ll” , vagy ha nem áll, úgy tesz, m intha ott 
állna.

Hollós Korvin Lajos új könyvéről ju t  ez eszembe, 
a Komédiásokról, mert ez az egyébként kitűnő regény 
alaposan megcsúfolja a fenti szabályt. A könyv 
borító lap jának  belső oldalán — az úgynevezett fül
szövegben — ugyanis az olvasható, hogy a regény 
főalakjaiban az olvasó bizonnyal felismerni véli egy 
másfél évtized előtti tragédia szereplőit: s hogy a 
rejtvény megfejtése könnyebb legyen, a  borítólap 
képén felismerhetők Bajor Gizi és G erm án professzor 
arcm ásának  stilizált vonásai. D e ezek nélkül a 
m ankók nélkül is a regény első tíz oldalának elol
vasása semmi kétséget nem hagy afelől, hogy a 
főhősök -  Dalm áth Elza színésznő és Bóra professzor -  
e régi ismerősök alakját és tragikus ha lá lá t idézik fel. 
Ez rendben  is van, a tém a m indenképpen vonzó, 
akár tud juk  a történeti hátteret, ak á r nem ; az írónak 
joga, hogy az életből merítse tá rgyá t, és joga az is, 
hogy kedve szerint elváltoztassa az alakokat, esemé
nyeket. A regény -  amint olvasásakor kiderül -  
érdekes és értékes akkor is, ha nem  ju tn a  eszünkbe 
Bajor G izi és Germán Tibor; nyilván nagy élvezettel 
fogják olvasni azok a fiatalok is, akik m ár nem emlé
keznek e két ismert személyiség m egrázó halálára. 
Jó  is, hogy így van, hiszen egy irodalm i mű értékét 
nem  a  mögötte lappangó tö rténeti esemény adja. 
A Cyrano olvasásakor például édes m indegy nekünk, 
való jában  élt-e Cyrano de B ergerac, s olyan volt-e, 
am ilyennek Rostand ábrázolja. S a példa ezernyi. 
T örténe ti regénytől persze hűséget kíván az ember, 
de a  társadalm i regénytől hihetőséget. Hollós Korvin 
regényében ez megvan, legalábbis megvolna akkor, 
ha az em lített fülszövegen nem  ásná a lá  saját magá
nak a  hitelét.

T udniillik  azt írja ott, hogy a  tö rténe t javarészt a 
képzelet terméke, a szereplők lélekrajza koholt, mint 
ahogy koholt az elbeszélő személye is, valamint a 
professzor naplója, és hogy az író  egyáltalán nem 
ism erte Bajor Gizit és Germán T ib o rt, tehát az olvasó 
ne gyanítson kulcsregényt.

M árm ost: ez biztosan igaz, de  az írónak csak 
akkor volna szabad a regény elé biggyeszteni, ha 
nem  volna igaz, vagyis ha való jában  kulcsregényt 
írn a  és ezt akarná kamuflálni. Csakhogy a Komédiások 
nem  kulcsregény, hanem pszichológiai regény: 
Hollós K orvin Lajos elképzel egy lélektani magya
ráza to t s ezt igen hihető form ában tá rja  az olvasó 
elé — ám  hogyan higgyünk neki, h a  elöljáróban maga 
figyelm eztet: vigyázat, koholm ány! Ö  persze csak 
az t ak a rn á  ezzel mondani, hogy a  D almáth-Bóra 
p á r  nem  azonos a Bajor—G erm án párra l, ám az 
olvasóban megöli a valóság illúzióját.

Hála és bosszú

Ám hagyjuk a fület, Bajort, Germánt, bosszúságot, 
olvassuk a regényt. N em  is igen lehet letenni, ha  
elkezdte az ember, a lélektani kísérlet lenyűgözően 
fogva tartja  az olvasót. Az író érdeme, hogy nem  a 
bűnügyi háttér tartja felajzottan az olvasót, hanem  
a lélektani. M i indíthatta a siker emberét, a d iadal
ban fürdő színésznő nagy hírű sebész férjét 18 évi 
boldog házasság u tán  gyilkosságra és öngyilkos
ságra? A válasz lehetne egyszerű is, hiszen Bóra p ro 
fesszor nyilvánvalóan megőrül: a napló skizofréniás 
és paranoiás tüneteket leplez le, a boncolás pedig 
agycorvadást. Csakhogy az elmebaj önmagában nem  
m agyarázat egy cselekedetre, és nem regénytéma. 
Akkor válik azzá, ha az író szervesen növeszti ki a 
kóros tüneteket a megbetegült regényhős sorsából. 
Ez történik itt: az agysorvadás mintegy lehetőséget 
ad a rra , hogy tudatossá — ám bár kórosan elferdülten 
tudatossá — váljék az, am it tudattalanba kényszerített 
a  konvenció. És talán nem  is csak a konvenció, h a 
nem  a  gyilkos-áldozat énjének opportunistább fele is, 
am ely sok keserű élmény u tán  olyannak tanulta meg 
a  világot, „hogy úgy kell élni benne, ahogy m eg
engedik” . A keserű élmények sora nem tartalm az 
semmi egyénit: ugyanezeken az élményeken m ent á t 
a húszas-harmincas-negyvenes években sok ezer, 
sok százezer ember -  sőt Bóra professzor a  kiválasz
to ttak  közé tartozik, akivel a sors rendszeresen kivé
telt tesz. A regény alapeszméje az, hogy Bóra olyan 
em ber, aki nemcsak a  megalázást tűri nehezen, h a 
nem  a kivételezést is: azt a  megalázást, amit a  kivé
telezés kegye jelent, és azt a tehertételt, amit a hála 
kötelezettsége ró a sértett lélekre.

És it t olyan kérdést érin t az író, amely sokszorosan 
méltó a figyelemre. M i a  titka annak az oly gyakori 
tapasztalásnak, hogy akiket az emberi gonoszság 
kataklizm ájából a szórványos emberi jóság m entett 
meg, utóbb nem  a gonoszokon állnak bosszút, hanem  
a jókon? Hollós K orvin Lajos válasza ez: a  m eg
mentés éppúgy megalázza az ártatlan embert, m int 
az üldözés. M ert m iért is kell menteni, rejteni, bú j
ta tn i azt, aki semmi bűn t nem  követett el? Furcsa 
módon „az  ártatlanul elszenvedett büntetés is képes 
bűntudato t ébreszteni” , és ez az oktalan bűn tudat 
fordul át később gyűlöletbe épp azok ellen, akik a 
kitaszítottság, a megalázottság sebeit behcgeszteni 
p róbálták  ugyan, de a  különbséget a maguk bűn- 
tudatlan  ártatlansága és védenceik bűntudatos á r ta t
lansága közt nem tüntethették  el.

K orunk egyik divatos biológus-filozófusa, a  m a
gyar származású kanadai Selye János professzor 
felállított egy életbölcseleti elvet, amelyet így nevez: 
a  hálaérzet filozófiája. Ü gy gondolja, hogy a hála  
a  közösségi élet legbiztosabb devizája; a  közösségi 
élet boldogsága érdekében minden embernek a rra  
kellene törekednie, hogy minél több em bertársában 
fejlessze ki a  hála érzetét, így a sok hálás ember végül 
is keresztül-kasul csak jóságos lehet egymáshoz, 
hiszen a hálaérzet erre kényszeríti. Selye kitűnő 
biológus, aki az állatkísérletek ezreivel értékes föl
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fedezéseket tett, de nagyon naivan ítéli meg az 
em beri ösztönt és lelki alkatot, ha komolyan hisz 
abban , hogy a  hálára egy világ békéjét építheti fel. 
Hollós Korvin Lajos tisztábban lát nála, amikor a 
hála veszélyére hívja fel a  figyelmet. Nagyon szo
m orú, hogy neki van igaza, de ez nem  változtat a 
valóságon.

A tudós módszer

M űfaja is érdemel néhány szót. Társadalm i re
gény, pszichológiai regény, de nem egészen a szok
ványos formában. A történet elbeszélője nem  egy
szerű narrátor, inkább tudományos kutató, aki em
lékek kibányászásával, események és elhangzott sza
vak elemzésével — látszólag minden irodalmi igényt 
félretéve, de valójában nagyon is eleven esztétikai 
igénnyel -  igyekszik megfejteni Bóra professzor lelki 
a lka tá t és sorsát. így az első három fejezet esszének 
hat, tudományos értekezésnek, míg a negyedik feje
zet — a napló -  kontrapunktikusan ráfelel a feltett 
kérdésekre. Jó  is volna ez, csak az a baj, hogy valójá
ban  az író nem tudott kontrapunktikusan szerkesz
teni, így a  napló semmiféle meglepetéssel nem szol
gál, hanem  csak igazolja azt, am it az előzetes fejte
getésekből amúgy is tudunk, legalábbis sejtünk, 
író ilag  tán  szebb megoldás lett volna, ha a narrátort 
is, az olvasót is meghökkenti valamilyen fordulat, 
így  inkább csak arra ügyelünk, hogyan áll egybe a 
kórkép. Jó l áll egybe. Az élmények és a lelki -  alkati 
— adottságok összefonódása világosan megadja a  kór
kép és a sorstragédia kibontakozását. És a társada
lom csak nagyon csekély felmentést élvezhet Bóra 
professzor agykéregsorvadása révén: lehet, hogy 
e sorvadás előrehaladása és a  nyilvánvaló pszichózis 
kitörése nélkül nem került volna sor gyilkosságra 
m eg öngyilkosságra, ám a hajdani és m ai társadalmi 
bűnök ereje ettől nem válik kevésbé döbbenetessé.

A tudós módszernek azonban nemcsak előnye van, 
hanem  hátránya is. Feltétlen előnye, hogy a művelt 
írónak módot ad arra, hogy művelten írjon. Hollós 
K orvin könyvében olyan szavak fordulnak elő, m int 
„hermésztrizmegisztoszi burjánzás”, ami ugyan a 
m aga helyén sem egészen világos, mégis örömmel 
tölti el az olvasót, mert túlságosan sok leguggolósan 
prim itív könyvet kellett m ár olvasnia, most jólesik 
néha pipiskedni. A hátrány nem is itt mutatkozik, 
hanem  az elmeorvosi szakkérdéseknél. Nem m intha 
az író itt elveszítené lába alól a talajt; láthatólag 
nagyon jól megtanulta a leckét. Akadnak orvosi

vonatkozású melléfogásai -  például hogy ciklikusnak 
mondja Bóra tem peram entum át, vagy hogy a har
mincas években ismeretlennek mondja az akkor m ár 
közhasználatú sugárkezeléseket —, de ezek jelenték
telen apróságok; ezeknél sokkal fájdalmasabb, hogy 
artikulátlant ír artikulálatlan  helyett, vagy hogy 
négy szinoptikusról beszél, holott csak három  volt. 
H anem  az igazi kifogásom a szakmai fejtegetés ellen 
nem ott van, ahol hibázik, hanem  ahol túlságosan 
szabályos. , , .  . . a  folyosói társaság hangosan fel- 
hahotázott, s amikor visszajöttem, hirtelen elhall
gatott. Kitaláltam, hogy rajtam  nevetnek.” Ennyire 
-  azt kell mondanom -  prim itíven nem volna szabad 
az olvasó szájába rágn i a paranoiás üldöztetés és 
vonatkoztatás tünettanát. Thomas M ann vagy 
Duhamel ezt sohasem tette  volna. „Nemcsak ő, ha
nem  én is kettő vagyok . . .”  Ez körülbelül ennyit 
jelent: Értsd meg, nyájas olvasó, itt skizofréniáról 
van szó. De Bóra professzor kóresete sokkal bonyo
lultabb annál, semhogy ilyen szájbarágós módon 
diagnosztizálható volna. Az író érdeme éppen az, 
hogy ezt a bonyolult kórképet a maga bonyolult
ságában tárja az olvasó elé, s nagyon jól; kár tehát 
lerontani az összképet ezekkel a  céltudatosan oda
biggyesztett kórjelzőkkel.

Ezek persze apróságok, a könyv egészében kitűnő. 
Lehet, hogy ilyesmi zajlott Germán professzor lelké
ben is, lehet, hogy nem , ez közömbös, m árm int az 
irodalom szempontjából. Az olvasó azoktól a mély 
lélektani és társadalmi összefüggésektől lesz gazda
gabb, amelyeket az író oly hihető módon tá r  elé. 
Nyíltan kimondott véleménye az írónak, hogy az 
életben minden csak komédia, de a  komédiát, úgy 
látszik, komolyan kell venni. És aki saját sorsát nem 
tudja hittel végigkomédiázni, az pórul já r , m int Bóra. 
Ez a tehetséges em ber eladta lelkét az ördögnek; 
az adásvételért a társadalom  is felelős, de ő maga 
legalább annyira. M egsértődött, bosszúból vállalta 
az appendix szerepet, az tán  ezen újra megsértődött. 
Az ember hosszan eltöpreng azon, vajon sajnálatra 
méltó vagy megérdemelte sorsát? Valószínűleg meg
érdemli sorsát is, de sajnálkozásunkat is. Az minden
esetre jó volna, ha a  társadalom  kevesebb okot adna 
sértődésre, bosszúra, ú jabb sértődésre, ezekből fakadó 
tragédiákra. És a „ társadalom ” ebben a  m ondatban 
nem ilyen vagy am olyan rendszert jelent, hanem 
embert, embereket külön-külön és együttvéve, akik 
sokszor öntudatlanul, de sokszor tudatosan bűnösek 
abban, hogy felebarátaikat bosszúra ingerük. Azt 
hiszem, ez ennek a regénynek erkölcsi tartalm a, leg
főbb tanulsága.

Benedek István
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Jobbágy Károly: Háló nélkül
( Magvető Könyvkiadó, 1965)

Jobbágy  Károly első jelentkezése óta tíz év telt el, 
s azóta négy kötete jelent meg. M ind a négy köny
vének furcsa igénye -  az összes élmény megírása. 
Versírási ötletei, formai kelléktára állandó -  lassan 
gyarapszik.

Üj kötetének címadó verse a ,,H áló  nélkül” . 
Előzménye -  az „A krobaták a  porondon” és a „M a
gányos légtornász” . A költői tevékenységet nem 
csupán titokzatos mesterségének érzi, m int Babits, 
hanem  veszélyesnek — ennek kifejtése azonban el
m arad. Akaratlan olyan területről indított verset, 
ahol Seurat, Picasso, Cézanne, Leoncavallo, Aba 
Novák, Ferenczy Károly, Ambrus Zoltán já r t ku
ta tva, s talált kincseket. Garai G áborral vívott tisz
tes költői versenyben közelíti meg az elődöket, de 
G a ra i ,,Artistái” az idő „élő csipeszei” m intha izgal
m asabbak lennének, mint a „H áló  nélkül” m utat
ványra készülő, szűrt indulatokat nem alkalmazó, 
m űgondról lemondó költőartista Jobbágy  Károly.

Sajnos, ilyen tetőzés ellenére sem jelent e kötet 
előrelépést. Néha az ötvenes évek elejére jellemző 
sematikus gesztussal beszél: „Korai még nekem kis 
hóba fú lt hazámból -  hisz február van -  tavaszba kerülni.” 
(Plovdivi tavasz.) A szocialista társadalom  egyete
mes hum anizálódását a X X . kongresszus idejéből 
Lengyel József, Csuhraj, Szolzsenyicin nagy, méltó 
motívum okkal mondták el, Jobbágy  megelégszik 
jellegtelen fordulattal. (Fehér éjszakák.) ítéleteiben 
nem  m indig pontos. „ Jó  állás? — hallgatás az ára”
— írja  „V edd le rólam” című versében. Vitázom 
ezzel a hevenyészett fogalmazással, hiszen a szó
kimondás nyíltsága nem az állás fokától, hanem az 
em ber jellemétől függ. Tisztázatlan indulatai miatt 
igazságtalanul általánosít. „S  akit egyszer divatba 
hoztak, akárm it ír, az m űrem ek.” (Tanács.) Elő
fordulhat ez is, de sokkal nagyobb gond helyet adni 
az eddig kívülrekedt tehetséges jelentkezőknek. 
K ülönböző hibák rontják a hatást. A leveleket váró 
izgalm at érzékelteti a  „M egjött a postás” -ban, de 
elm arad a befejezés. Lapos szentencia található a 
„ProgranT ’-ban: „A  taposott u tak  kényelmesek”, 
Fellini filmjéről írva felveti az elosztás igazságosságát
-  ezt a fontos közgazdasági és politikai problém át, köz
ben azonban elfelejti ábrázolni a  filmet. Elég egyet
len biológiai megfigyelés, egy nőstény pók, s máris 
röptézne a vers, ha a formálás igénytelensége miatt 
nem  kellene mégis mozdulatlan m aradnia. Fokozódik 
a költő pesszimizmusa, mely kitör ilyen perspektíva 
nélküli mondatokban: „aki él -  halálos beteg.”  Az 
„Asszonypanasz” zavaros, hiszen az alcím szerint 
várkapitány felesége szól harcos századokból, s e pa
naszba kerül anakronisztikusán a mozi u tán i vágy is. 
M adáchról azt érzi, ha korában létezik űrrepülés -  
elsőnek indult volna a Holdba. E bombasztikus ki
jelentés képtelenség -  nem volt atletikus termet. 
Igen sok verse magánbeszéd jellegű, s nem  szívesen 
követjük irányukat. (Versek kútja, Egyenlet sok

ismeretlennel.) Tömörítés hiánya miatt sokszor csak 
lapos filozófia vagy indulatos szósorakozó lesz a 
vers — feltűnően sok gondolati pontatlansággal és 
formai felületességgel. Jellem ző, hogy hatásos rész
letek u tán konvencionális elemek teszik tönkre a 
verset. (Egy nyelven.) A leíró indulat nem kívánt 
drasztikus szavakig ju t  el „ Vadak közül a  szelídek
hez” .

Jobbágy versei nem  ismerik a gyorsulást, idő
zést, iram uk egyforma és monoton. A „Csak . . . 
csak . . .” -ot nagyvonalúan indítja, az épülő ház 
kővázlatában m ár a jövő csókjait látja, de ahelyett, 
hogy a vers feljebb szállna magasabb régiókba -  
lezuhan, m int a rosszul szerkesztett papírsárkány. 
Stilisztikai eszközök ritkán építik költeményeit, s bár
mennyire alkalmazza a „ne  hőzöngj, tetszelegi 
sután” s ehhez hasonló duhaj mondatépítkezést — 
ezek nem hatásosak, nem  nyújtanak esztétikai gyö
nyörködést. H asznált jelzők laposítják a magasztos 
fogalmat: „szép virágszál Anyám” . Az igekötők m ér
téktartó kiválasztása is szükséges lenne, különösen 
ellenszenves a „lecsitítgatva” kifejezés. (Fény és tűz.) 
A „d e” kötőszó is több esetben magyartalan szer
kezetben jelenik meg m ondat elején a „Hosszú tél 
u tán ” -ban, ahol a „ té l vágtat fehér csikóival” — 
igénytelenül. H asonlataiban is sok a túlzás. R ohanó 
vérét „zöld á r”-hoz hasonlítja, és az „1942. március 
15.” -i tüntetés után  a  költő „M int égő fáklya” já r t 
az alkonyaiban. A cukorrépa egyelése két versének 
is alkatrésze, és a „Sugárzó fájdalom”-ból sem 
hiányoznak az ám , áltál-szerű kifejezések. A , ,Fa
nyar sirató” megható történetén is ront a komponá- 
latlan szerkezet, a  D orlotin, gáz hosszadalmas fel
sorolása. „A  tornaterm i zsámolyon” is nyugodtan a 
kötet körén kívül m aradhato tt volna több más 
verssel együtt — csak használt volna a gyűjteménynek.

A kötetet Korga György képei kísérik, akiről szerző 
melegen emlékezik „E gy kiállítás képei” című ver
sében. Korga művészete m ár eddig is komoly v itára  
adott alkalmat. Szabadi Ju d it üdvözli a Művészet 
1964. júliusi szám ában Korga György festményéit, 
s olyan törekvéseket lá t bennük, mellyel Korga „m eg
próbálja kidolgozni a  X X . század modern képző
művészed jelképrendszerét” . Ez az ítélet azért tú l
zott, m ert Korga György hallatlan intenzitású és 
nagyon egyéninek tűnő képeinek sok őse van: 
Hieronymus Bosch, Salvador Dali s főleg Csernus T i
bor. E méltatással ellentétes előjelű Oelmacher A nna 
lesújtó kritikája a M agyar Nemzetben, ahol Korga 
„szür-naturalizm usát”  elemezve elveti világképét és 
formakultúráját. Figyelembe véve Korga György 
pályakezdésének bátorságát — harsánysága minden 
bizonnyal tisztulni fog a  pesszimista tendenciáktól 
és a m ár lejárt, ú jnak tűnő avittságoktól is. Feltétlen 
jövője van e nagyszabású kísérletnek — fantáziadús 
és nem e versekhez igazodó dinamikus illusztrációi is 
ezt bizonyítják —, melyek jobban éreznék magukat 
Juhász Ferenc vegetatív burjánzású verseinek test
véri társaságában. Jobbágy  költészete inkább az
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indulat tornája, nem a képzelet szárnyalása -  ezért 
e fantázia-kertű képek itt stílszerűtlennek tűnnek, 
annak ellenére, hogy Jobbágy mondatainak és Korga 
vonalvezetésének harsánysága egymással párhuza
mos, s hasonló művészi önbizalmuk is.

Rilke tanácsát megfogadva -  Jobbágy K ároly so
kat utazott. J á r t  Kijevben, Mongóliában, D rezdá
ban, K ínában, vasúton, repülővel, csónakon és 
gyalog. E sok élmény belső utazások (terebélyesedő 
műgond és intenzív meditáció) révén válhat igazi 
költészetté. Jobbágy Károly a kötet cím lapján

üdvözli olvasóit, s nekik ajánlja verseit. A kritikus 
egyik olvasója — szigorú szavaiban tisztelet lappang. 
Erősíteni kívánta Jobbágy Károly alakuló költői 
szándékát, hogy energiáit szervezettebben sorakoz
tassa új művészi magaslat irányába, s ez a tisztes és 
bátor szándék ilyen nagy energiájú és akaratú  em
bernél a nagy versek ígéretét jelentheti. Ehhez csak 
ötleteinek szelekciója, indulatainak szűrése — önisme
retének és a  m űgondnak fokozása szükséges.

Losonci Miklós

IRO DA LO M TUD O M Á N Y

Fábry Zoltán legújabb könyve szerves kiegészíté
sét: előzményét alkotja a nemrég megjelent Harmad
virágzás című kötetének. Mindkét cikkgyűjtemény 
a  szlovákiai m agyar irodalom kérdéseit tárgyalja: 
a  Harmadvirágzás az 1949 után megjelent művekkel 
foglalkozik, az újabbik az első köztársaság alkotásait 
teszi mérlegre. A két kötet azonban nemcsak ebben 
különbözik egymástól. M int a Kúria, kvaterka, 
kultúra címe, sőt alcíme is jelzi: Adalékok a  cseh
szlovákiai m agyar kultúra első fejezetéhez ( 1918— 
1938), utóbbi tem atikája tágabb, sokrétűbb, m int 
az előbbié: az irodalom mellett a színjátszás, a  képző
művészet, az iskolaügy, a közművelődés stb. egy-egy 
jellegzetesebb kérdésére is kiterjed. Nem kétséges 
azonban, hogy a  válogatás e tágabb koncepciója, 
amelyen belül a  korabeli ifjúsági mozgalmak, min
denekelőtt a  Sarló-mozgalom és a  vele kapcsolatos 
M ajor-per tárgyalása is helyet kap, végső soron 
mégiscsak a korabeli irodalmi jelenségek, az azokat 
létrehozó szellemi légkör mélyebb, alaposabb meg
világítását szolgálja.

A legfontosabbak számunkra Fábry kritikusi kon
cepciójának azok az általános vonatkozásai, amelyek 
a  helyi részleteken túllépve az egész felszabadulás 
előtti szocialista irodalm unk (és kritikánk) főbb 
problémáira irányítják a figyelmet. Fábry koncep
ciójának ugyanis két oldala van: egy — nevezzük 
így — irodalompolitikai és egy esztétikai. Előbbi 
inkább a csehszlovákiai magyar irodalom kutatóit 
érdekli, utóbbi általánosabb, egész elméleti munkánk
kal kapcsolatos, s különösen ma: a szocialista realiz
mus új, sokoldalúbb vizsgálatának idején általános 
érdeklődésre ta rth a t számot.

Kezdjük röviden az előbbivel, amely végső soron 
a csehszlovákiai magyarság egész politikai helyzeté
vel, társadalmi fejlődésével ta rt közvetlen összefüggést, 
s amely a kötet egészéből jobban ki is emelkedik, 
m iután a  szerző néhány önálló tanulm ányt szentel 
kifejtésére (Irodalom és magyarság, írók és irodalom 
Szlovenszkón).

Az államfordulat u tán  két út állt a  Szlovákiába 
szakadt, nemzetiséggé vált magyarság előtt. Vagy

Fábry Zoltán: Kúria, kvaterka, kultúra

(Slovenské vydavatelslvo krásnej literaláry — Szépiro dalmi 
Könyvkiadó, 1964.)

tudomásul vette a történelmileg kialakult helyzetet 
s az új állam  adottságait felhasználva bekapcsolódott 
a haladás erőinek demokratikus harcába, vagy pedig 
nacionalista ábrándokat kergetve h irdette  a  passzív 
rezisztencia elveit, s a  történe’mi kibontakozás lehe
tőségeit továbbra is a „történelmi M agyarország” 
keretei között kereste. Fábry Zoltán az első évek 
ingadozásai u tán  félreérthetetlenül a  haladás mellé 
állt. Abból a  felismerésből kiindulva, hogy a „cseh” 
és „szlovák” demokratikus köztársaság mindenkép
pen többet, haladóbbat jelent, m int a „m agyar”  
fehérterror, harcba indult a Budapestre tekintgető, 
a budapesti „m ércé t” emlegető irodalm árok ellen
— az önálló, a  haladást képviselő szlovákiai m agyar 
irodalomért. F larcba indult az álhazafiság, a fél
feudális kúria-magyarság, a soviniszta frázis, a  vallá
sos mezben jelentkező bombaszt, a  nem zeti érzéssel 
takarózó kvaterka szellem olcsó dilettantizm usa 
ellen. A „m ércét” nem  a „történelmi M agyarország” 
határai között, hanem  Európában: a haladó német
— s tegyük hozzá, m ert ez kevéssé ism ert - ,  az újon
nan születendő szovjet irodalom legjobb alkotásai
ban kereste és fedezte fel.

A kötetben szereplő kritikák javarésze e „m ércé
ért” folytatott harc  terméke, a legtöbbje negáció, 
olyan b írálat, am ely az irodalmi színvonal hiányos
ságait, a társadalm i mondanivaló torzulásait, követ
kezetlenségeit m utatja  ki az egyes művekben. 
Jó  néhány azonban -  s ezek a kötet legjobb írásai -  
m ár az eredm ényeket, a kiteljesedést is dokum entálja 
(1. pl. a  Forbáth  Imréről és Sellyéi Józsefről írt 
kitűnő portrékat, Barta Lajos: Sötét U jj c. regényéről 
ír t bírálatot stb.).

A Kúria, kvaterka, kultúra koncepciójának iroda
lompolitikai, irodalomtörténeti vonatkozásai mellett
— mint m ár írtuk  — megkülönböztető figyelmet érde
melnek a  benne kifejtett elvi-esztétikai nézetek, össze
függések.

Fábry esztétikai koncepciójának a kötetben bc-
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m utatott első, kiinduló változatát, am elyet kronoló- 
giailag a  húszas évek közepe és második fele határol, 
röviden „em berirodalom nak” nevezhetjük. Anti- 
téziseként ő m aga jelöli meg a 12 millió em bert elpusz
tító v ilágháború  embertelenségét. Az ő szavaival élve 
ez az irodalom , ez a magatartás: „A z embertelenség
ben em bert lá tó  és embert vállaló realitás” . (Nőíró 
Szlovenszkón.) A  különböző kritikákban ennek az 
elgondolásnak számtalan variációjával találkozunk: 
„em berlátás” , „emberábrázolás” , „emberségnyilat- 
koztatás” , „emberkifejezés”, „em berterem tés”, „em 
berré form álás”  stb. Nem kétséges, ebben a koncep
cióban m ég elsősorban a belső hum ánum  dominál. 
Az em bertelenséggel szemben az író ekkor még 
csupán egy m agatartást -  igen tiszteletreméltó 
m agatartást — szegez szembe.

T alán  n em  tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az 
„em berirodalom ” -koncepció egyre gazdagabb és 
árnyaltabb társadalm i vonatkozásokkal való fel- 
töltődésének fő forrását — az írónak a Csehszlovákiai 
K om m unista P á rt munkájába való aktív bekapcsoló
dásában lá tjuk . Sokan ezt a húszas-harmincas évek 
fordulójára teszik. Az igazság azonban az, hogy 
Fábry m á r 1923-ban (!) kapcsolatba került a  párt 
magyar nyelvű  napilapjával, a  Kassan megjelenő 
Munkással.

K ritikáiban  egyre sűrűbben hangzik fel az „em ber
ség” vállalása mellett a „valóság” vállalásának új 
motívuma. B arta  Lajos: Sötét Ujj c. regényét pl. 
1928-ban m á r  „valóságregényként” aposztrofálja, 
mint olyan m űvet, amelynek egyik legfőbb érdeme 
a társadalm i „összefüggések felderítése” . Kritikájá
ban a szubjektív  jó  szándék méltánylása mellett teljes 
határozottsággal az objektív valóság megm utatását 
ismeri el a  m ű  fő érdeméül. „A  szocialista regény -  
írja a té te lt általánosítva -  nemcsak meggyőződés, 
hanem lelkesedés műve, de elsősorban oknyomozás 
és okfejtés m üve” . (Szociális magyar parasztregény.)

Az „em berirodalom ” koncepciónak „valóság
irodalom”  koncepcióvá való átalakulása mögött 
tehát F áb rynak  a marxizmussal való megismerkedé
sét kell lá tn u n k .

Fábry kritikáiban egy helyütt sem használja a 
„szocialista realizm us” terminust, de nem  kétséges,

Dersi Tamás: A rejtélyes doktor

(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1965.)

A lighanem  K rúdy Gyula egyik írásában szerepelt 
Mikes Lajos, az Est-lapok nagy tekintélyű olvasó- 
szerkesztője, m ajd  irodalmi rovatvezetője , ,rejtélyes 
doktor” néven. Azóta alakja köré egyre több legen
dát és titokzatosságot vont tisztelőinek szép számú 
visszaemlékezése. Ezekben egyre inkább elsikkadt 
Mikes iroda lm i jelentősége, s egyre több mese szü
letett egy jóságos öregúrról, aki benyúlt a  végtelen 
mélységű bukszába és mindig ado tt belőle a rászoru
lóknak. D ersi Tam ás éppen ezt a legendát akarta

hogy következtetései, részletmegállapításai a szoci
alista realizmus meghatározása felé tendálnak.

U gyanakkor azonban a rra  is rá  kell m utatnunk, 
hogy a  „valóságirodalom”  koncepció -  különösen 
még a  harmincas évek elején -  több helyütt rappis- 
ta  türelmetlenséggel, leegyszerűsítéssel is párosult. 
Az egyes alkotásoktól a napi politika közvetlen szol
gála tá t várta, elhanyagolta a form ai kérdések vizs
gála tá t, sőt színvonalbeli engedményekre js hajlandó 
volt. E  baloldali túlzások emlékei pl. azok a meg
állapítások, amelyek a Csehszlovákiában erőteljesen 
felvirágzott rövid lélegzetű m unkás önéletírásokban 
lá tták  a  szocialista próza fő vívm ányait, vagy ame
lyek a jelszavakkal teletűzdelt agitációs verset emel
ték költői példaképpé.

A történelem  igazolta Fábryék viszonylag „libe
rális”  m agatartását. Többek között ebben látjuk 
az okát annak, hogy a szektás elzárkózást feloldó, 
sőt elítélő népfrontpolitika éveiben simán, zökkenés
m entesen és rendkívül eredm ényesen hajtották végre 
a szlovákiai kulturális és irodalm i életben a párt 
új irányvonalát. S végső soron erre vezethető vissza 
Fábry pályaképének az az új periódusa, amelyben 
friss erővel, kiapadhatatlan energiával láto tt az új 
feladatok megvalósításához. — Fábry  kritikusi és 
közírói alkotómunkásságának ez u tóbbi kiteljesülését 
a  „vox hum ana” korszakának nevezhetjük. Az ember
telenség újonnan feltámadó hordái ellen, az anti- 
fasizmus harcaiban született ez az új terminus. T ar
talm a látszólag sok ponton érintkezik az „em ber
irodalom ” ideáljaival, egészében azonban messze 
tú lm u ta t azokon. A „vox h um ana” marxista ajkáról 
hangzik, pontos, marxista társadalom látás áll mö
götte, mozgatója nem az általános hum ánum , hanem 
a szocialista humanizmus. M ár a  Kúria, kvaterka, 
kultúra kötetben is találkozunk Fábry  eme eszmei 
kiteljesedésének néhány kisebb emlékével, (Kaczér 
Illés meséi, Tamás Mihály új novellái, A hiányzó fejezet, 
Hiperintellektualizmus stb.) A „vox hum ana” kiemel
kedő alkotásait azonban elsősorban a szerző más 
-  1938 és a felszabadulás u tán  ír t -  műveiben 
(Hidak és árkok, A gondolat igaza, A béke igaza, 
Palackposta stb.) találhatjuk.

Botka Ferenc

lerom bolni könyvében. A  legendás Mikes-portré 
kedvelői sem veszítettek azonban sokat, mert az új, 
m inden eddiginél hitelesebb kép, amely Dersi köny
véből kibontakozik, kárpótolja m ajd őket is. M ert 
Mikes Lajos ugyan nem volt mesebeli író-patrónus, de 
tiszta humanizmusa és éles, bá to r ítéletei arra valla
nak, hogy egy embertelen korban is lehetett emberül 
élni. És ez minden legendánál jelentősebb tanulsága 
életművének !

Dersi Tam ás alaposan elemzi Mikes ifjúkori iro
dalm i nézeteit és költői kísérleteit. A Schopenhauer 
pesszimizmusából is merítő Reviczky költészete lett
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első irodalmi mintája, első eszményképe azonban a 
forradalmi hagyományokat és Petőfi örökségét is 
híven őrző V ajda János. Vele személyesen is sokat 
beszélt irodalmi nézeteiről, véleményéről. T alán  túl
zás „ a  plebejus lét művészi ambíciókat fojtogató 
gondjaira” (21. lap) hivatkozni Mikes irodalmi néze
teinek kialakulásával kapcsolatban. Tény azonban, 
hogy elsők között ismerte fel (és tám adta a Jelenkor
ban) a századvég üres nacionalizmusát, kiégett szel
lemiségét. Kortársai közül először próbált tájéko
zódni egy „felszabadító” filozófiai áram lat irányában. 
T alán  így irányult figyelme M arx nézeteire is, me
lyeket ugyan nem értékelt teljesen, de tisztelettel és 
elismeréssel méltatott. Mikes nem a proletárforra
dalomtól várta a  magyar lét átalakulását, hanem  a 
polgári demokrácia megteremtésétől. Erre elsősor
ban a századvég sok vitát kiváltó alakja, Pikier Gyula 
műveiből kapott ösztönzést.

Az átalakulás igénye vezette Mikes újságíró-tollát. 
Dersi Tamás alaposan elemzi írásait, s ebből a fej
tegetésből egy tiszta szavú hum anista alakja bonta
kozik ki, aki cikkeiben mindig a haladás ügyét szol
gálta, és a magyar szellemi élet jobbulásáért emelt 
szót. Humanizmusa és a kor embertelenségétől irtózó 
lelkiismerete csendül ki a Nem lesz bankett című szín
darabjából is, melyet a proletárforradalom idején 
játszott a Nemzeti Színház. Ezzel a  darabbal kap
csolatban túlzásra ragadja Dersi Tam ást Mikest 
igazolni akaró tolla, amikor azt írja, „ha a  darab  a 
kor és életmű összefüggéseibe ágyazódik, hibái hal
ványulni kezdenek és tiszta eszmeisége, szókimondó 
bátorsága, politizáló szenvedélye kerül a  figyelem 
középpontjába” (115. lap). Kétségtelen, hogy Mikes 
színművének figyelemre méltó erényei is vannak, ám 
dram aturgiai gyengesége, alakrajzának naivitása 
fájó hiányosságai. De nem is ez a lényeg! Hiszen 
Mikes számára 1919 és a  forradalom  sokkal többet 
jelentett, mint egy elfelejtett darabjának bem uta
tását. Először bontakoztak ki ekkor szeme lá ttára  egy 
új és jobb világ körvonalai. Ez a m agyarázata annak, 
hogy ingadozó kollégáival ellentétben az új világ 
munkásai közé állt. A proletárforradalom  kulturális 
célkitűzéseit tám ogatta írásaiban, s m int a  filozófiá
ban is jártas író, elvállalta a Marx-fordítóbizottság 
vezetői tisztét.

Az irodalmi legendák Mikes-alakja a  forradalom 
után i korból származik. Innen ismerjük több válto
zatban is a kicsit őszülő, hallgatag, ritka megjegy
zéseivel mindig a lényegre tapintó rovatvezető 
alakját. Dersi Tamás nem vitatja e portré helytálló 
vonásait, de rám utat a m agatartás végső gyökereire 
is. Mikest a forradalom elbukása, reményeinek el
vesztése tette ilyenné, és meghurcoltatása, mely közel 
egy esztendőre a  szerkesztőség egyik parányi szobá
jáb a  száműzte és megtanította arra, hogy ebben 
a korban nem tanácsos az igazat nyíltan ki
mondani.

A forradalom utáni politikai és sajtóviszonyokról, 
a megújuló Est-lapokról érdekes, sok ú jat tartal
mazó megfigyelést olvashatunk Dersi könyvében. 
(Érdemes lenne sajtótörténeti kutatásait és az ellen

forradalmi korszak első évtizedének sajtóviszonyait 
bővebben dokum entáló munkáját külön kötetben 
megjelentetnie.) Az Est-lapok sem m arad tak  el a 
kurzushű újságok mögé, csak ügyesebben taktikáz
tak, és sikerült megőrizniük az ellenzékiség látszatát. 
T alán  ez a m agyarázata annak, hogy M ikes elvei 
feladása nélkül vállalta itt a munkát továbbra  is, 
és az évtized egyik legjelentősebb irodalm i vállal
kozásának, az Est-lapok irodalmi mellékletének lett 
sugalmazója és megteremtője.

A rovat nemcsak az írói megélhetés bázisa lett 
(kétszer-háromszor annyi honoráriumot fizetett, 
mint például a  N yugat). Ennél sokkal lényegesebb 
irodalmi szerepe. A megfélemlített, bátorságát, akti
vitását és biztonságát vesztett Nyugat helyébe lépve 
vállalta a fiatal tehetségek felfedezését, „kidajkálá- 
sát” és szellemi irányítását. Innen indult el további 
útjára -  hogy csak a  legjelentősebb neveket em lít
sük — Erdélyi, Szabó Lőrinc, Kodolányi, Gelléri 
Andor Endre, Pap Károly, Fodor József és Illés 
Endre. Csírázó irodalm i nézeteikre és pályakezdé
sükre nagy hatása volt Mikesnek, aki gyakori beszél
getéseik közben sok mindenre felhívta figyelmüket, 
és szinte csalhatatlan  biztonsággal irányítgatta  lép
teiket a m agyar irodalom útvesztőiben. Felfedezettjei 
sok egyéb m ellett megtanulhatták tőle A dy emléké
nek, hagyom ányának tiszteletét is, Mikes ugyanis 
elsők között ismerte fel Ady költői értékét, és azt, 
hogy m ondanivalója hiánytalanul beleilleszkedik a 
magyar költészet forradalmi hagyományaiba. Ady 
hangjának folytatását várta és remélte az Est-lapok 
fiatal tehetségeitől is.

Érdekes, ám  Dersi könyvében némiképp tisztázat
lan jelenség, hogy miképp vált az Est-lapok fiataljai
ból később a N yugat „második nemzedéke” , amely 
néhány esztendővel később (Halász G ábor cikkében) 
a „nagy” nem zedék örökségét elvetve, új utakra 
indulna. Dersi Tam ás talán kissé szigorúan ítéli meg 
a Nyugatot, am ely hibáival, botlásaival és az élettől 
való kényszerű elvonulásával együtt mégis a  kor
szak legrangosabb folyóirata m aradt, és íróvá ütötte 
a felnövekvő tehetségeket.

Mikes elsők között ismeri fel (Erdélyi bem utatása
kor) a  m agyar költészet megújulását, a népi-bukolikus 
hang újraélesztését. (Ez a  gondolat később Babits 
Üj anthológiájának bevezetésében is visszatér.) Jó  
megérzéssel igyekszik saját szárnyukra bocsátani 
fiataljait, s személyes anyagi áldozataival hozzá
segíti őket első független menzedéki orgánum uk, 
a Pandora kiadásához. Dersi Tamás vázlatos ismerte
téséből is nyilvánvaló, hogy ennek az orgánum nak 
rendkívül nagy jelentősége volt a fiatalok arcélének 
végleges kiformálódásában. I tt tudatosodott ben
nük szerepük, ta lán  itt szerveződtek új nemzedékké. 
(E vázlatos fejtegetések ismét irodalom történet

írásunk egyik fájó hiányára mutatnak rá : m indm áig 
nem született összefoglaló monográfia a  Pandora 
történetéről és szerepéről.) A fiatalok, a  későbbi 
,,második nem zedék” nem a Nyugat korabeli esz
ményeitől termékenyültek meg, hanem sokkal inkább 
Mikes Lajos irodalm i nézeteitől. (Mikes a Pandorára
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gyakorolt befolyásának finom elemzése Dersi köny
vének egyik legszebben sikerült része.)

Mikes Lajos tekintélyének bizonysága a Baum- 
garten-alapítvány kuratórium ában betöltött tanács
adói tiszte. Életrajzírójának itt kellett a legtöbb, 
gyakran ellenséges félreértést eloszlatnia. Ez több
nyire sikerült. Mikes valóban az alapítvány szövege 
szerint teljesítette feladatát, harcolt a  fiatal tehet
ségek felkarolásáért. Amikor látta, hogy harca ered
ménytelen, lem ondott tisztségéről.

Dersi T am ás, kutatásainak eredményeképpen nyu
godt lelkiismerettel szűrheti le Mikes életművének 
végső konklúzióját: a korral szemben az emberségért 
és a  m agyar irodalom jövőjéért munkálkodott, s így 
vált h ibáival, egyéni életének tragikum ával együtt

a kor egyik jelentős alakjává. Ez a következtetés 
(am ely sok félreértést oszlat el), a  sok ismeretlen 
a d a t és összefüggés feltárása Dersi Tamás könyvét 
irodalomtörténet-írásunk egyik jelentős darabjává 
teszi. K ár, hogy szenvedélye néhol elragadja, ilyen
kor stílusa nem eléggé átgondolt. így  került köny
vébe több helyen az irodalm inak nem nevezhető 
„gründolás” , a „ham isan közhelyes” és hasonló, 
bizonnyal könnyen elkerülhető stiláris botlások. 
Módszerének kisebb hátránya az is, hogy minden 
ú jab b  fejezetben az életmű geneziséig tér vissza, 
ezért néhol feleslegesen ismétel. (A könyvben sajnos 
elég sok bántó sajtóhiba akad, a  jegyzetben pedig 
értelem zavaró sorcsere is.)

Rónay László

M Ű VÉSZET

Borsos Miklós szobrairól

Egzaktság és mítosz között

Borsos M iklós a Balaton-part egyik legkaraktere
sebb és legexponáltabb pontján, a tihanyi apátság 
épületében rendezte meg újabb szobrainak kiállí
tását. A tá j, a  barokk architektúra boltíves formái 
és az óriási kavicsként guggoló szobrok harmonikus 
összképet ad tak , jól m utatva tehetségének legerősebb 
oldalát: m űveiben koncentrálni tudja a vízparti világ 
formáit, kövei megfaragva is visszahelyezhetők ere
deti környezetükbe. Borsos plasztikai művészete ezért 
azokra a görög mesterekre vagy rom án kori faragó
kéra em lékeztet, akiknek műveit szemlélve nem gon
dolunk heroikus félistenek látogatására, sokkal inkább 
érezzük az t, hogy egy ember já r t itt, és mindent a 
helyére te tt. Borsos természetesen m ai ember, aki 
nem a m últ gesztusait ismétli, sőt a magyar szob
rászatban ta lán  az avantgarde eredményeinek is 
egyik legsikeresebb felhasználója és továbbfejlesztője. 
Az ökonomikus rend, a nyugalom és a harmónia 
viszont, mely szobraiból árad, nem emlékeztet az 
avantgarde fő alapállására, a lázadásra, Borsos 
panteisztikus szelídsége és nyugodt méltóságú avant- 
gardizm usa sajátos eset.

G enthon István tanulm ánya1 a m editerrán kultú
rák karakterével magyarázta Borsos művészetének 
ezt a  vonását. Az ő szóhasználata alapján gyökere
sedett m eg a  hazai köztudatban a  , ,pannon művé
szet’* fogalm a is, olyan jelzőként, amely elsősorban 
a Balaton m entén -  akár egy m agyar Riviérán -  
élő művészek latinos hangvételű műveit illetné. Az ő 
biográfiai gazdagságára törekvő és a miliőhatást 
elemző írásá t ta lán  szerencsésen egészítheti ki egy 
rövid vizsgálódás, amely Borsos új szobraiban az 
európai áram latok  és hazai tradíciók speciális talál
kozási p o n tjá t keresi.

Bizonyára a m agyar társadalom kissé zártan és
1 G enthon I. Borsos; The New H ungarian 

Q uarterly, 1963. No 10.

bátortalanul fejlődő ízlése az oka annak, hogy a 
tiszta formában jelentkező avantgarde általában 
nem  tudott színvonalas képviselőre találni nálunk. 
A plasztikai gondolkodás m odern eredményeire a 
m agyar művészet érzékenyen reagált, de mindig 
azonnal a kiegyenlítődésért, a  harm onikusabb hang
vételt kereste, ezért is vált M aillol művészete ötven 
év legfontosabb szobrászati ideáljává. Aki kubista
ként Archipenko növendéke volt — m int Ferenczy 
Béni - ,  az paradox módon később neoklasszikus 
stílusban alkotta legérettebb és legtartalmasabb 
m űveit. Borsos talán az első művész, aki nemcsak az 
architektonikus szigorúságú form aépítést, hanem a 
szabad vonalvezetésű formák alkalm azását is m a
gáévá tette, és ennek ellenére általános elismerést 
vívott ki magának. Stílusa rugalm asan tágult az 
em beri arc vagy figura részletform áitól Brancusi 
vagy Arp plasztikáinak közelségéig, de mindvégig 
megőrizte az organikus formákkal való kapcsolatát. 
Tulajdonképpen az történt — és ez az avantgarde 
hatásánál is jellemzőbb vonás —, hogy Borsos fejlő
désének útját az emberi organizm us mellett egy 
másik természet, a kő „szervezete” befolyásolta, 
és b á r így is néha a nonfiguratív szobrászat közelébe 
ju to tt ,  alapvető különbségek m aradtak  közte és a 
tisztán gondolati erőkből táplálkozó komponálásmód 
között. Borsos a bányák om ladékában talált vagy a 
víz mélyéről felhozott köveknek nagyobb fontosságot 
tu lajdonított, mint az egzakt formáknak. Ezeknek a 
természeti produktumoknak akarta  megadni azt a 
polgárjogot, amit az emberi és á lla ti figurák mint 
ihlető múzsák már régóta élveznek. így elsősorban 
a  természet kitágítására törekedett és nem a gondolkodás- 
mód megváltoztatására vagy elvontabbá tételére.

Ezzel magyarázható, hogy az álta la  felfedezett új 
term észetet sem m utatta be soha önm agában, ha
nem  mindig a hagyományossal együtt, a figurák 
árnyékában. Ez nem vált feltétlenül előnyére, de 
m indig  egyéni stílust adott m unkáinak. Két szélső

60



séges eset, egy portré, és egy nonfiguratív hatású 
kompozíció bizonyíthatja ezt. Kassák Lajos, a  m a
gyar avantgarde veteránja jelenik meg vörösmár
ványba faragva Borsos egyik legutolsó portré
szobrán, és a  rendkívül karakteres arc szigorú struk
túrája mellett sejthetővé válik a vörösmárvány 
erezett-repedezett, gödrösen csomós anyaga is -  
majdnem úgy, mint egy másik portré, m int egy 
másik valóság. Az aszkétikusan egyszerű kompozíció 
ezáltal olyan hangulati gazdagságot, műves szép
séget nyer, ami bár az ábrázolt személyétől némileg 
idegen, de a szobrot a közvetlenség és a já ték  szug- 
gesztív hatásával ruházza föl. A Kassák-portré 
ellentétes párjául a Sibilla Pannonicát választanám , 
a hullámzó felületű tojásdad formán egyetlen akcen
tus, egy arc tengelyét sejtető vonal húzódik végig, 
s ettől a  rendkívül érzékeny gesztustól egyre határo 
zottabb és konkrétabb formában válik láthatóvá a 
nő, a Sibilla egész arca és tekintete.

Borsos értelmezésében a csiszolt felületek vagy a 
zúzott rögök ugyanazzal a magától értetődő term é
szetességgel válhatnak az ábrázolás alanyává, m int 
egy mozdulat vagy egy arc profilja, és bá tran  keveri 
is őket, m ert rokonoknak, ősi eredetű testvéreknek 
tekinti őket. A csak sejthető és a mindig játékkal 
átfont metamorfózis végül megteremtette Borsos 
saját és most m ár csak rá jellemző természetét is, 
ahol sikerült a figurális és ásványi lét kétértelm ű 
-  s néha eklektikus -  keveredését megszüntetni, 
s helyettük egy harmadik valóságot terem teni. 
T ihanyi kiállításán a Szirének című sorozat, egy sor 
zöldmárvány plasztika képviseli ezt a  szintézist. 
Lobogó sörényű, arctalan arcú, nyílásokkal, nem ző
szervekkel tagolt női fejek ezek, a  mozgó víz, a  fod
rozódó kő megszemélyesítői. Borsos oeuvre-jében, ahol 
csupa mozdulatlan, méltóságos kő honol, ezek az 
apró, mozgékony lények szinte egyedülállóak. De 
eredetük m ár megtalálható azokon a tusrajzokon is, 
ahol a  Balaton kövei, fénypásztákkal tagolt ege és 
hullámzó víztükre egyetlen kozmosz részeiként je len
nek meg. Ezeken a grafikákon az elemek játsszák a 
főszerepet, s köztük a víz válik a mozgás megszemé
lyesítőjévé. Szobraiban Borsos elsősorban a m ozdu
latlan kövek világát növeli tovább, de úgy látszik, 
a  Szirének apróbb kompozícióiban mégis a víz moz
gásának engedett, a víz parafrázisait igyekezett meg
valósítani. A gazdag eredmény arra m utat, hogy 
Borsos titkon statikus kompozícióiban sem feledte a 
fodrozódó felületek játékos ingerét, és itt, a Szirének 
figuráiban nemcsak ez az emlék, de az egész mozgó 
elemekből átita to tt kozmikus természetkép is meg
formálódott.

Kétségtelen, hogy az ilyenfajta természetképek, 
az elemeknek és az álló-mozgó, ásványi-vízi lények
nek a felvonultatása mitikus értelmezés u tán  kiált. 
Borsos célja azonban nem a drám a, nem  M oore 
kavargó ősformáit követi, hanem inkább Brancusi 
„Tojás” című szobrának műves csiszoltságát, zárt 
és titokzatos lényét érezheti rokonául. Ezért az ő 
mítosza is eleve kizárja a cselekvés motívum át, még 
a mozgékonyabb, a vízáramként sodródó szobrok

esetében is. A Szirének nem drám ai hősök, hanem  az 
elemek egyikének hallucinált megszemélyesítői — 
hangulatok. H asonlóan hangulati megközelítést kí
vánnak többi szobrai is, a már em lített portré, a 
Sibilla Pannonica és a  vele rokon női fejek (m int a 
Fiatal Párka) vagy a  Hal című robusztus kompozí
ció is. Ez u tóbbinál já r  legközelebb Borsos ahhoz, 
hogy egy form át önm agában, gondolati felfedezése 
pillanatában tegyen posztamensre -  vagyis Brancusi- 
hoz hasonlóan steril és absztrakt művet alkosson, de 
itt is győz az organikusabb természet, a  H al nem 
„forma”, hanem  „b aza lt” , és ezt a különbséget igazán 
csak az érezheti, aki végigsimította kezét egy Bran- 
cusi-szobron, és Borsos szinte lüktető bazalt-halán is. 
A mítoszok személytelenné, drám aiatlanná válnak 
itt, de ugyanakkor megtartják ásványi és biológiai 
közvetlenségüket a  hangulatosság révén. Borsos leg
tömörebb szobrán is illúziót ad, és legmatematikusabb 
müveiben is örökölt valamit az impresszionizmus hallu- 
cinatív technikájából.

Az ő mítoszai ezért „kvázi-mítoszok” , a  mítoszokra 
való hangulati u talás impressziói. Nincs történetük, 
nincsen áldozatra, beavatásra, kultuszra emlékez
tető funkciójuk sem , hanem a napsütötte természet 
délibábjai, izzó látomások, akár az impresszionista 
festmények. Természetesen Borsos messze já r  az 
impresszionista szobrászat -  pl. Rodin -  korától és 
technikájától, ő a  szobrászat lényegi elem eit ugyan
úgy tiszteletben ta r tja , mint mindenki, aki egyszer 
fölfedezte a X X . századi plasztika törvényeit és vele 
a szobrászat új norm áinak mibenlétét. De m int tá r 
sadalmi lény, Borsos az impresszionisták magatartását 
örökölte, hunyorgó szemmel já r a vízparton, és for
mákat képzel a term észet formáiba. Ez a  m agatartás 
határozza meg az avantgarde-tól való viszonylagos 
távolmaradásának gyökerét, ö  napjainkban sem 
mondott le a  szépségről és a hangulat közvetítő 
szerepéről, m inden szobrászian robusztus ereje elle
nére is lírikus, a  mítoszok aranykorát háztá ja  köré 
álmodó műves-ember.

Ha az avantgarde-nak Prométheusz az örök 
ideálja (vagy Sziszifusz, abban a  konok gondolati 
formában, ahogy az t Camus megfogalmazta), akkor 
az impresszióit form ává csiszoló költők -  és velük 
Borsos is -  inkább  Orfeusz figurájához vonzódnak. 
Tagadhatatlan, hogy Borsos valamennyi szobra — 
érzékenyen gömbölyödő vagy festőién rögös szerke
zettel -  muzikális benyomást keltenek, Szirénéi pedig, 
ahol ezt a re jte tt zenei lüktetést szabadjára engedi, 
szinte Debussyre emlékeztetnek. Orfeusz figurája 
Borsos szám ára önarcképpel felérő modell, az anyag 
mélyéből form ákat bányászó kézműves szimbóluma. 
Kiállításának egyik legszebb szobrává lett, ahogy 
mély, árnyékos árokként vonuló szemgödreivel meg
faragta. Két másik kompozíció állítható a  közelébe, 
a Nagy véres mártírium, Szent János levágott fejével 
és a Godotra várva kettős figurája. Látszólag e két 
szobor ellentm ond az orfeuszi líra program jának, 
valójában azonban ezek is leszűrt, történés nélküli, 
létté tisztult állapotok, a  tányéron m egállt koponya 
Bábel-tornyával, és a reménytelen-remény sziklává
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m erevült illúziójával. Egyik sem késztet akcióra, 
m indkettő  láttatni és megismerni akar.

Az O rfeusz perszonifikációban kétségtelenül van 
valam i rokonság vagy nosztalgia a görög legendák
ban visszatérő jó  szándékú agyafúrtság, az Ulysszeszi 
ravaszság és kíváncsiság u tán. Borsos művészetének 
és tö r tén e ti helyének legmélyebb gyökeréhez ju to t
tunk el ezzel: a magyar szobrászt determináló 
erőkig. K é t indíték közt őrlődik ő is, az egyik a kon
zervatívabb  tendencia, amely az agrár-m últú ország
ban, az  em beri lét hagyományosabb keretei között 
m űködve nem  szakadhat el a  természettől és annak 
figurális megszemélyesítésétől, a  mítoszoktól. A má
sik N yugat-E urópa és vele a sterilebb termelési mód 
az e lvon tabb , fogalmazási készség vonzása, az emberi 
p roduktum ok teljesen gondolativá te tt formája. Bor
sosnál u ta ltu n k  ezeknek az erőknek a konkrét 
gyújtópontjaira: a hangulat fátylán á t megőrzött 
„kvázi-m ítoszok” impresszionista eredetére és Bran
cusi plasztikájának matematikai szigorára. Lágyság 
és fegyelem , líra és konstrukció, mítosz és egzaktság

-  ezek az erőpárok állnak egymással szemben. 
De Borsos Miklósnál m indig mindkét pólusuk fel
található, egyikről sem m ondott le, mindkettőt egy 
sajátos ízű, egyéni stílusú szobrászatba tömörítette.

Ezzel az „Ulysszeszi-agyafúrtsággal” Borsos meg
őrizte, de egyben ki is já tszo tta  a  magyar tradíciókat. 
Engedelmeskedett a kiegyenlítődés tendenciájának, 
kerekre formálta az avan tgarde „szúrós” szögleteit, 
de ugyanakkor kissé ,,o rránál vezetve” a  m agyar 
közönséget, sok m indent becsempészett abba az 
ízlésvilágba, ami megállt az  em beri figura kontúrjai
nál. Borsosnak sikerült meggyőző módon beszélni 
a  természet tágabb, elvontabban látott kozmoszáról, 
de arról a vízparti világról is, ami elsikkadt volna 
egy szélsőséges fogalmazásban. Látszólag tehát 
ellentmondó értékeket fogott marokra és m entett 
meg, de kompromisszuma nem  jelent veszteséget 
sem neki, sem közönségének. Ezek az ellentétes karak
terű  értékek léteznek, és megfogalmazásuk jelent 
belépőt a „pannon” művészetbe.

Perneczky Géza

FILM

Nemeskürty István: A magyar film története

A visszatekintés módszertana 

( Gondolat, 1965)

H ogyan  kell filmtörténetet írn i? A  probléma lát
szatra egyszerű: hiszen minden művészetnek van 
saját tö rténe te , és jó ideje kialakultak azok a mód
szerek, m elyek az időbeli kiterjedést fel tudják mérni. 
V aló jában  azonban mégis számos nehézséget kell 
leküzdeni. M utatja ezt m ár az a  tény is, hogy a 
jelentős film történeti munkák m ind más és más u tat 
választo ttak  maguknak, hogy tehá t nem  alakult ki 
viszonylag egységes filmtörténeti szemléletmód, mint 
ahogy p l. a  műtörténetben a húszas években már 
volt ilyen ,,szak”-történeti felfogásmód és módszer. 
Kracauer híres monográfiája (Caligaritól Hitlerig) 
a szociológiai elemzést választotta, Sadoul főképpen 
pozitivista tényanyagot közöl, míg a  franciák híres, 
8 kötetes V A r t Cinématographique-ja. sok szerző alko
tása, és eleve csak a szerteágazó problém ák leírására 
vállalkozik. Ez a kialakulatlanság nem  véletlen: a 
film sajátos történetiségének vagy még inkább tör- 
ténetietlenségének velejárója. Igen nehéz ugyanis 
megírni egy olyan művészet tö rténetét, melynek 
nagyrészt csak jelene van, és am i régebben keletke
zett, az m á r  nem él tovább a  m ában. Míg az iro
dalom történet vagy a képzőművészet története akkor 
is élő anyaggal dolgozik, mikor a  2000 éves múltból 
hoz h írad ás t, a filmtörténet m ár 20 éves távlatban 
is csak r i tk a  kivételekben tud  m a is élvezhető alko
tásokról szólni, tehát olyan művekről, melyeket az 
olvasó a  történet olvasásakor is élményként vehet 
m agához. Ehhez az alapvető történeti sajátsághoz

já ru l még egy sor más nehézség is. Először is ez a 
művészet rendkívül sok összetevőből áll: a film 
gyárban készül, üzleti ú ton  terjed , különböző művészeti 
ágak összmunkájának eredm énye, így a történetnek 
ezeket a  szálakat is fel kell bogoznia. Arról már nem  
is szólunk, hogy a film történettől elvárjuk, hogy 
enciklopédikus teljességű legyen, és ugyanakkor érté
keljen is, teremtsen h ierarch iát a  művek között. Soha 
nem  tudtam  túltenni m agam  azon, hogy pl. Sadoul 
alapos munkája csupán két sorral intézte el Fellini 
O rszágúton-ját, a film történet m a már klasszikus és 
fordulatot jelentő alkotását, m ert abban az évben 
még egy sor más film is készült, melyről a teljesség 
kedvéért képet kellett adni. Az esztétikai szempontok 
alig ju thattak  szóhoz. S h a  sorolni akarnánk a tör
ténetíró  gondjait, még az t is meg kellene említeni, 
hogy néha közepes filmekben bukkannak fel azok a 
művészi eszközök, a formanyelvnek azok a vonásai, 
melyek később a  magas művészi kvalitású filmek 
alapvető nyelvezetévé válnak. (Így pl. Jean Vigo 
filmjeit m a már nemigen tud juk  élvezni, korukban 
sem jelentettek úttörő élm ényt, s mégis itt születtek 
meg azok a lírai-realista eszközök, melyek a francia 
film új hullámában tovább hatnak.)

Nemeskürty azzal igyekszik kilépni ebből az 
ellentmondástengerből, hogy a  filmcsinálás számos 
komponensét együtt vizsgálja, és minden korban azt 
a m ozzanatot állítja előtérbe, melyben a fejlődést 
jellemző-segítő főszereplőt lá t. A gyártás üzleti része 
akkor kerül előtérbe könyvében, mikor a m agyar 
film hőskorát, a szerveződés éveit vizsgálja, a  színészi 
m unka akkor, mikor néhány  nagy jelentőségű m ű
vész nyomja rá a bélyegét a  filmfejlődésre (Kabos
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Gyula, Csortos), a  politikai-társadalmi környezet, 
mikor a 19-es Tanácsköztársaság vívmányait és az 
utána következő hallgatás korszakát, majd a háborús 
éveket elemzi, a  rendezői munka, mikor az alkotási 
folyamatban valóban egyéniség-rendezők jelentkez
nek (Fábry Zoltán) stb. Ezzel a módszerrel éri el, 
hogy könyve szabatosan és könnyű kézzel tudja 
kezelni hatalmas dokumentumanyagát, hogy cse- 
vegő-esszészerü m arad a sokrétű történelmi anyag
ban is, és ugyanakkor mindig marad helye és lehető
sége arra, hogy a  fejlődés fő vonalának termését 
művészi-esztétikai szempontból is tudja értékelni. 
T alán először fordul elő a filmtörténetírásban, hogy 
ezt a  sokszempontúságot nem  merev módszertani elv
ként, hanem a történeti fejlődés kívánta relativitásá
ban valósítja meg: az alkotóelemek az egyes kor
szakokban nem egyenlő eséllyel és súllyal esnek 
latba, hanem minden korszak más mozzanatot állít 
előtérbe.

Emellett van egy alapvetően friss sajátsága ennek 
a  könyvnek, am i előnyt biztosít számára az eddigi 
történeti munkákkal szemben: a néző szemével íródik. 
Nemcsak úgy, hogy az elemzést a  néző vizsgálatával 
kezdi, hanem úgy is, hogy az egyes fejlődési szaka
szokban a sok összetevő elemzését mindig a néző 
reakcióinak fényében tudja láttatni. Be tudja m u
tatni azt az összefüggést, mely a néző igényeiből a 
filmkölcsönzők presszióján át, a filmvállalatok diva
tos stílusáig és onnan a rendezők művészi elveinek 
változásáig tart, s melyben döntő súllyal esik latba 
a  néző, aki ezt az óriási gépezetet a mozijegyének 
„szavazatával”  befolyásolja -  jóllehet az egyes film
divatok őt m agát is befolyásolják, ízlését irányítják, 
igényeit preparálják. A film története egyúttal a  
néző szemének fejlődéstörténete is, és erre az összefüg
gésre csak a  legújabb stílusváltozások idején, a  
tv-filmek, rövidfilmek stb. formanyelvének gyors 
tempójú változásaiban jö ttünk rá. Nemeskürty ebből 
a tényből kölcsönzi értékelésmódját, szemléletét — 
igen helyesen olyan m ozzanatra építve, melyet eddig 
arisztokratikusan mellőztek.

Kitűnőnek tartom  azt a fejezetet, mely a nézővel 
folytatott vita egyik vészterhes szakaszával foglal
kozik: a Meseautó évtizedét. Ez a film hirtelen lett 
siker, és a szentimentális történet a vezérigazgató— 
gépírónő-idill „aztán  végzetes hatással volt a m agyar 
filmművészetre. M indenki ilyen filmeket akart gyár
tani” -  írja Nemeskürty. S valóban ez az évtized, 
a magyar hangosfilmgyártást megalapozó évek ennek 
a  mámor-élménynek jegyében zajlottak. Nemeskürty 
nem mondja ki határozottan, de mi hozzátennénk: 
ezeknek az éveknek „végzetessége” jóval messzebb 
is érezteti hatását. Nemcsak ennek az évtizednek 
ízlését befolyásolta rossz irányba, hanem a m agyar 
-  vagy pesti -  néző alapvető filmigényeit, öröklődő 
kívánságait is ezek a  filmek alapozták meg, és ezek 
az ízlésbeli korlátok m ind a mai napig hatnak. 
Mikor pl. azt kutatjuk, m iért buknak meg sorra a 
legkitűnőbb művészi filmek (Kopár sziget, Ország
úton, Vihar kapujában stb.), akkor ennek egyik 
forrását itt kell keresnünk. A film valahogy egyet

jelentett a  szentimentális-komikus történettel: a 
gyengén szatirizáló kedély egyúttal felmentést ado tt 
a  nézőnek, hogy elrévül a történet naiv blődségein. 
A film szórakoztatóipar funkciója nálunk másképp 
jelentkezett, m in t akár a szovjet, akár a francia vagy 
német fejlődésben: nálunk nem születtek művészi 
filmek, mert a  film et úgy nézették a publikum m al, 
mint puszta szórakozást.

Olvasás közben aztán  kiderül, hogy a könyv sajá
tos rétegekből áll: másfajta izgalom fűti íróját — és 
olvasóját -  a  tö rténeti fejezetekben, és más a m ár 
átélt vagy végigcsinált időkben. Akkor veszi észre ezt 
az olvasó, m ikor az Emberek a havason, a  Valahol 
Európában és a  Talpalatnyi föld  elemzéseihez érkezik. 
Nemeskürty nagyon helyes arányérzékkel nem  csinál 
titkot abból, hogy a felszabadulás előtti filmgyártás
ban csupán törekvésekben él a művésziesség igénye, 
melyet vagy az üzleti, vagy a politikai érdekek nyom
tak el újra és ú jra  -  egészen a rendezők külföldre 
szökéséig erősítve ezt a művészetellenes nyomást. 
Ez a hangulati különbség azonban előnye a könyv
nek: a melegebb, résztvevőbb elemzések o tt kezdőd
nek, ahol a m agyar film igazi korszaka megindul: 
a felszabadulást közvetlenül megelőző években és 
aztán az állam osított filmgyártással.

Az első művészi film, az Emberek a havason 
(1942, Szőcs István rendező alkotása) elemzése kicsit 

igazságszolgáltatás is, ennek az egyetemes film- 
történetben is u ta t vágó alkotásnak. O lyan mese
szövéssel és látásm óddal jelentkezett, mely rom an
tikus antikapitalizm usával és addig nem igen lá to tt 
filmszerűségével a  neorealizmussal mozog azonos 
szinten, noha fiatalabb lévén más, éretlenebb eszkö
zökkel dolgozik. Ugyanilyen szeretettel és finom esz
tétikai érzékkel m utatja  be a Valahol Európábant is 
(első nemzetközi filmsikerünket!). I t t  érdekes tanu l

ságra hívja fel figyelmünket: a szovjet filmek vívm á
nyai, melyek az összefejlődést olyan elhatározó 
módon befolyásolták, először és -  az tán  jó  ideig 
kizárólag -  ebben a filmben jelentkeztek, Balázs 
Béla alkotó m unkája  révén. Nemcsak formanyelvé
ben -  m ontázstechnikájában, szaggatott balladás 
előadásmódjában - ,  hanem emberszemléletében 
és még történetében is ott érezhető ez a megterm é
kenyítő-felszabadító hatás. Ami Eizenstein vagy 
Pudovkin filmjeiben a forradalom és az em ber sors
problémáiként jelentkezett, az itt a háborúban elsza
badult gyermekek életében formálódik képpé. 
Nemeskürty helyesen jegyzi meg, hogy a filmnek két 
rétege kicsit csikorogva épül egymásra: a  gyermekek 
nagyszerű realista képvilága a felnőttek oldaláról 
csupán romantikus-titokzatos szállal egészül ki: a 
muzsikus ismeretlensége sokkal elnagyoltabb és el- 
vontabb, m int a  proligyerekek természetes ábrázo
lása. De ta lán  éppen ez a romantikus m ozzanat, 
ennek ködös filozófiája, humanista kedélyének elvont
sága lehetett a  nemzetközi hatás kiindulópontja: 
a  neorealizmus és a háború utáni francia film 
törekvéseiben számos hasonló vonásra bukkanha
tunk. (Csak egy példát említünk, az  1947-ben 
készült Nincs irgalom  c. filmet, melynek rom anti

63



kája, lírá ja , szemléletmódja igen erősen rokon ezzel 
a felfogással.) Nemeskürty ugyanilyen mélyre nyúlva 
elemzi m áig  is legjelentősebb alkotásunkat, a Tal
palatnyi földet. Az előző két alkotás elvontabb törté
nelem szem lélete itt konkrét életanyag lesz: a fel- 
szabadulás közvetlen előzményeit ragadja meg, köl- 
tőisége és drámaisága, az ábrázolás sokrétűsége 
máig is friss maradt.

A tovább i fejlődés értékeléseivel nagyrészt egyet
értünk, n em  is az itt kikerülhetetlen kisebb-nagyobb 
hangsúlyeltolásokkal szeretnénk vitázni. Hanem va
lahogy m élyebb esztétikai-stílusbeli elemzéseket sze
re ttünk  volna olvasni. Tudjuk, nem  okvetlenül fel
adata  a  filmtörténésznek az esztétikai értékelés, de 
maga N em eskürty tör ebbe az irányba új ösvényt, 
és a m ag a  által kijelölt mércéhez képest érezzük 
ezeket a  fejezeteket elméletileg szegényesebbnek. 
Lehet, hogy igazságtalanul fogalmazok, hiszen éppen 
ezt a  harm ad ik  részt jellemzi az egyes alkotások 
alaposabb, ,, egyedi” elemzése, közelebbi stílus
vizsgálata. De úgy érzem, hogy ez a vizsgálat inkább 
leíró je llegű  m arad: a cselekményszál és a filmbeli- 
képbeli megoldások rajzának vázlatára szorítkozik 
csupán. Ezek a leírások a m aguk módján kitűnőek 
-  különösen a Körhinta, a B akaruhában és az Oldás 
és kötés c. filmek szerkezeti rajzai. Ügy véljük azon
ban, hogy itt egy lépéssel ki kellett volna egészíteni 
ezt a  ra jzo t: meg kellett volna keresni azokat a 
rugókat, melyek akár előrem utatóan, akár később 
gátlóan hato ttak , és még a m ában is éreztetik hatá
sukat. M ié rt van az, hogy m ai filmjeink nagyrészt 
a m ár megszületett, javarészt nyugaton kialakult 
stílusok nyom ában akarnak elindulni, mikor régeb
ben -  a  H annibál tanár úr, a  K örhinta esetében — 
úttörő szemléletmóddal tudtak jelentkezni? Mi az a 
film eszmény vagy „ősmodell” , mely rendezőink 
kezében néhány  évvel ezelőtt a  mesteri tökély szín
vonalán kialakult és zseniális megoldásokhoz veze
tett, és később mint szemléletmódbeli vezérmű zárt, 
tovább n em  építhető rendszerré is merevedett? Ügy 
érzem , hogy a magyar filmstílus, ha  nem is olyan tisz
tán, m in t az olasz vagy francia rokona, de töredé
kekben kitapintható  lehetne, és ennek elemzése vá
laszt tu d n a  adni néhány mai kérdésünkre is. Fábry 
Zoltán fejlődése pl. szinte kínálja ezeket a problé
m ákat és megoldásukat is. A kisember ábrázolásá
nak d ilem m ája foglalkoztatja m ár régen, ábrázolás- 
m ódját a  líra  és dokumentumszerű társadalom
kritika elegyítése jellemzi, filmképeinek zártsága és 
d rám aisága adja hangulati egységét, de ezt az alap
vető m űvészi magatartását mindig újrafogalmazza: 
a  K örh in tá tó l a Húsz óráig ú jabb  és újabb lehető
ségeket kísérletez végig sikerrel. Az emberszemlélet 
sajátos m agyar stílusproblémáit kellett volna fel
m utatn i — nyilván nem valami speciális magyar u ta t 
keresve —, mely aztán befolyásolja a mai alkotáso
kat is. M ert ha  Fábry túl is lép ezen a fokozatosan 
kialakult és idővel elavult stílusrenden, a rendezők

nagyobbik hányada még m a is ebben a képrendben 
gondolkozik, ebben a m odellben képzeli el és csi
nálja  filmjeit. Nemeskürty ezzel szemben az 57-től 
60-ig tartó  fejlődést az érlelődés és kibontakozás 
éveinek tartja, és nem néz szembe azzal a kínzó 
problém ával, hogy ugyanez a  korszak hozta meg a 
hazai filmművészet stílusválságát is, a hagyományos 
filmszemléiét és em berábrázolás szinte gyökeres 
átalakításának igényét is. Ez az igény igen sokszor 
csak vak tapogatódzás, ösztönös ,,mást akarás” . De 
m élyén mégis egy korproblém a lappang: a mai 
társadalm i és emberi p roblém ákat csak egy újfajta 
emberszemlélettel és filmszerűséggel lehet megközelí
teni. Fábry sikerrel vonta le ennek a követelménynek 
tanulságait, ebbe az irányba kísérleteznek a fiatalok 
filmjei is. Erről és az itt jelentkező rendkívül kusza 
és szétágazó esztétikai problémákról azonban 
legalábbis jelzésszerűen szólni kellett volna. Nem 
értjük pl., miért hiányoznak M akk Károly , ,kísérleti” 
filmjeinek elemzései, a Balázs Béla Stúdió kisfilm- 
jeinek művészi vitái (és nemzetközileg is jelentős 
próbálkozásai) stb. Ezek közül — ezzel egyet tudunk 
érteni -  az Oldás és kötést emeli ki, mint sikeres 
továbblépést, mint a m agyar film megújulásának 
első lépését. De talán a hibás, félbe törött kísérletek
ből is lehetne valamiféle esztétikai tanulságot levonni, 
hiszen az Oldás és kötés sikerével a mai fejlődési 
gondok nem szűntek meg — inkább kiszélesedtek.

Igen rokonszenves azonban ennek a harm adik 
résznek alaphangja: N em eskürty joggal száll vitába 
azzal a  hamis közvéleménnyel, mely filmművésze
tünk köré az utóbbi években fojtogató atmoszférát 
terem tett. Hiszen az elm últ p á r  évben születtek in; * 
jó  filmek -  Sodrásban, O ldás és kötés, Álmodozás^. . 
kora, Húsz óra, Nehéz em berek -  és mégis a közvéle
m ény — és. bizonyos közízlést formáló fórumok is — 
szinte ellenségesen veszik körül ezeket a próbálko
zásokat. Nemeskürty ezzel kapcsolatban teljes jog
gal írja  a  kötet záró Sum m ájában: „A TalpaK tnvi 
földtől a Körhintán és a  H annibál tanár úr 
filmeken át az Angyalok földjéig és az Oldás és 
kötésig a rövid tizenöt év szép számban L t 
sikert, és ha más művészeti ágak sikereivel \ 
ezt egybe -  irodalom, zene, képzőművészet -  
ta lán  nem csekélyebb azokénál. Nincs mit sz^6 , 
nünk. S ha ezt, mint irodalomtörténész elfog 
nélkül állítja, akkor azt hiszem  hihetünk is .
S könyve ebből a szem pontból is előítélet-romboló, 
és ta lán  hozzájárul valam icskét egy újfajta közvé
lem ény kialakításához is.

Ezek a kritikai megjegyzések azonban nem von jak  
le a kötet érdemeiből: lényegében az első, új km e j- 
ciójú, sokoldalú film történetet vehetjük kéz ii *.»e. 
S az a  szerkezeti keresztmetszet, melyet Nemei „rtv 
itt elénk tár, méltán veheti fel a  versenyt az t digi 
nemzetközi történeti m unkákkal is: nehéz módszer
tan i leckéjét jelesen oldotta meg.

Almási Mi,.
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Г, A R A I CÄ BO R

A  jelenkor költészete és a modern tudományos világkép

József A ttila szabatos meghatározása szerint a költő „az adott világ varázsainak m érnöke” . 
Amennyire igaz ez, épp annyira m indinkább igaz kezd lenni m anapság az is, hogy a m érnök, 
a tudós, a feltaláló a megfoghatatlan vagy az eljövendő világ varázslójaként tűnik fe l  -  főleg azoknak, 
akik szellemi szárnyaikkal nem tudják követni a tudom ány haladását.

M agyarországon és külföldön, a szocialista országokban és a tőkés N yugaton az utóbbi években 
írásban és szóban sokat vitatkoztak az úgynevezett ,,két ku ltúra” problém ájáról, a természet- 
tudományos és hum án műveltség viszonyáról, arányairól, ellentmondásairól. O lykor ilyes
féleképpen is megfogalmazódott a kérdés: ki a jelenkorban a jövendő eszményi alakja -  a költő vagy 
a mérnök? A vagylagos kérdésfeltevés természetesen naivul értelmetlen. De -  valljuk meg -  
abban voltaképp egyetlen komoly em ber sem kételkedett, hogy a mérnök (tudós, feltaláló stb.) 
a jövendő embere, abban viszont sokkal többen -  olykor maguk a költők is —, hogy a holnap 
igényt tart-e m ajd egyáltalán poétákra.

Rögtön elöljáróban bevallom, hogy m agam  -  költő létemre -  azok közé tartozom , akik hisz
nek a költészet jelenében és jövőjében, de egyáltalán nem úgy képzelik el a szocializmusban a 
kultúra harmonikus kibontakozását, hogy a művészek és a természettudósok addig küzdenek 
egymással, m íg az egyik tábor majd csak legyőzi a másikat s a legyőzött szolgája lesz a győztes
nek, hanem  úgy, hogy tudatunkban nagy vonalakban kialakul az anyagi világ egységes képe, az az 
egyetemes m aterialista világkép, amely -  a részletes ismeretek hiányában is -  lehetővé teszi, 
hogy az em ber, a saját szakterületén kívül is, legalább otthonos bizalommal, értetlenség és 
viszolygás nélkül közlekedjék az ismeretek és képzetek birodalm ában.

Elsősorban ezért -  s nem csupán azért, m ert természettudományos ismereteim igencsak héza
gosak -  választottam  dolgozatom tárgyául a „költészet és technika” vagy „költészet és tudo
m ány” helyett a jelenkor költészete és a korszerű világkép viszonyát.

Az esetleges kétkedők m egnyugtatására közölhetem, hogy semmiféle aranyszabályok meg
alkotására nem  törekszem, nézeteimet sem költőtársaimra, sem a tudom ány művelőire nem 
akarom rákényszeríteni, s ha érveim mellett igyekszem is bizonyítékokat felsorakoztatni (m ár 
am ennyire vers-idézetek egzakt bizonyítékoknak tekinthetők), voltaképpen tulajdon költői 
hitvallásomat fogalmazom meg -  remélhetőleg nem minden tanulság nélkül -  a címül válasz
tott összefüggés szempontjából.

Az m ár az eddigiekből is kitűnt, hogy felfogásom szerint jó  dolog az, ha a költő világképe kor
szerű és harm onikus, s ez, természetesen, alkotásaiban is visszatükröződik. A m últból ugyan 
Horatiustól Jeszenyinig jó  néhány költőt fel tudnék sorolni, aki olykor aszinkronba került a kor 
leghaladóbb társadalmi mozgalmaival, vagy viszonya a leghaladóbb tudom ányos világnézet
hez nem  volt m indig harmonikus, és mégis nagy, m aradandó költészetet hagyott ránk örökül; 
a jelen és a jövő nagy form átum ú, egyetemes igényű költőjének azonban, úgy vélem, egyre 
kevésbé engedtetik meg, hogy a műveiben tükröződő világkép ellentmondjon a korszerű tudo
mányos igazságoknak.

De mi lehet a korszerű költői világkép alapja? Nézetem szerint m indenekelőtt a világnézet, 
vagyis az az egységes szemlélet, amely képessé teszi arra, hogy az új meg új tudományos felfede
zések konzekvenciáit önállóan továbbgondolja. Természetesen -  m int minden más em bernek -  a köl
tőnek is csak hasznára válhatik, ha részletes tudományos ismeretek birtokába ju t, de -  mély meg
győződéssel vallom -  hogy ily ismeretek nélkül is lehet nagy és korszerű a költő, viszont részletes 
ismeretek birtokában is elvesztheti tájékozódóképességét a világban. A tárgyi tájékozottságnak 
persze azért nyilvánvalóan van egy minimális foka, amely nélkül még a művész sem nyúlhat 
semmilyen témához: például m anapság még a költő sem gondolhatja komolyan, hogy, mondjuk, 
a Szaturnuszon a földiekhez hasonló lények élnek, habár -  valamely más, fontosabb igazságnak 
alárendelten, teszem azt, szatírában vagy verses mesében — megírhatja még ezt a képtelenséget is. 
Viszont, megfordítva a dolgot, ha ismeretei, mondjuk a kvantum elm élet, az entrópia-törvény 
vagy a „táguló  világegyetem” tárgyában nagyon is alaposak, attól még teljesen téves -  idealista -
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konzekvenciákra is ju th a t szegény költő, hiszen a term észettudom ányok nem  egy kiváló 
nyugati művelője, nyilván m ég sokkal gazdagabb ism eretanyag birtokában is oda ju to tt. Az 
eligazodás kulcsa a tudom ányos -  dialektikus m aterialista -  gondolkodás képessége, az a tisztán
látás, am ely lehetővé teszi, hogy amikor tudom ásul veszem például, hogy az anyag, adott felté
telek m ellett, á talakulhat energiává, ettől még nem  dől meg a világ alapvető anyagiságáról 
alkotott elképzelésem, m ert -  ha a fizikai folyamat lezajlásának mikéntjével nem  is -  de az anyag 
filozófiai fogalmával tisztában vagyok.

M árm ost -  és a továbbiakban főként ezzel foglalkozom -  a fentiekből következően milyen 
küldetést vállalhat a m odern tudományos világkép visszatükrözésében a jelenkor költője?

Nézetem  szerint ugyanazt a küldetést, am it m inden más korban vállalt, csupán nagyobb fele
lősséggel és életbevágóbb elkötelezettséggel az egész emberiségnek, nevezetesen azt a küldetést, 
hogy a kor em berét, s m indenekelőtt benső érzelmi, értelmi és indulati világát a társadalmi igaz
ságért és a természet legyőzéséért folytatott harcában a maga specifikus eszközeivel, a tudományos 
ismeretekkel összhangban, de mégsem azokat „feldolgozva” , hanem  szuverén módon, érzék
letesen megjelenítse.

N em  vállalkozhat viszont a  költészet arra , hogy a tudom ány vagy a technika szolgálóleá
nyává váljék, nem  hígíthatja föl, hogy egyszerűen továbbm ondja vagy „népszerűsítse” a tudo
mányos ismereteket, nem  lehet a tükörkép visszatükrözője, m ert ilyesmi csak a V idám  Parkban 
létezik, az em beri tudatform ák körében nem. H iába szólítanak fel olykor a tudom ány mégoly 
kiváló m unkásai minket ilyesféleképpen, hogy: költők, ha azt kívánjátok, hogy léteteknek még 
értelm e legyen, álljatok a tudom ány szolgálatába, a vers behízelgő muzsikájával segítsetek minél 
szélesebb rétegekhez eljuttatni az egzakt ismereteket, -  csak az t válaszolhatjuk erre, szelíden és 
konokul, hogy: nem, erre sajnos nem  vállalkozhatunk. Inkább  vállaljuk a kockázatot, hogy ha 
a  m agunk sajátos eszközeivel nem  nyújthatunk m ár semmit az emberiségnek, akkor beletörő
dünk, hogy mesterségünk kiöregedett a világból (am ire egyébként épp m anapság nem  m utat 
semmi jel, Babits jóslata, hogy „A  líra meghal” hálistennek nem  teljesült be), de a rímes ismeret- 
terjesztés nem  a mi dolgunk.

-  Bezzeg Lucretius, annak még nem  derogált az ilyesmi, az még kora enciklopédikus ismereteit 
fogta össze versben -  szokott felhangzani ilyenkor az ellenvetés; és némelyek bizonyára még 
hozzágondolják, hogy: persze Lucretius még hivatása m agaslatán állt, s nem  röstellt m indent 
m egtanulni, de ezek a m aiak csak elkorcsosult utódai a régi nagy poétáknak.

Az érv látszatra igen tetszetős -  csak épp történelmietlen.
Vessünk hát egy futó pillantást -  a teljesség igénye nélkül -  az európai költészet néhány jel

lemző korszakára és nagy egyéniségére, lássuk, hogy koruk tudományos világképe és technikai 
állapota miképp jelenik meg alkotásaikban.

A klasszikus európai ókorban a költészet nem  csupán összhangban volt a tudományos isme
retekkel, de jóform án egyet je len te tt velük. A valóság megismerésének és visszatükrözésének 
m ódozatai még alig-alig differenciálódtak: a görög mitológia múzsái teh á t-lo g ik u san -eg y arán t 
művészetekként vették pártfogásukba a költészetet, a csillagászatot, a táncot és a történettudo
m ányt. Ezt az idilli harm óniát nem  az ismeretek bősége, hanem  -  ellenkezőleg -  azok szűkös
sége hozta létre: a kor nem  annyira az egzakt bizonyítások, sokkal inkább a zseniális megsejtések 
kora volt; a költő tehát a világ felfedezésének versenyében egyenlő esélyekkel indulhatott a 
„tudóssal” , sőt -  a szónak nem  csupán mitológiai, de valóságos értelm ében is -  mindenféle 
felfedezőnek és újat-m ondónak szüksége volt valamelyest a költői ihletettségre. Hérakleitosz 
hagyatéka költészet és „szakism eretek” s a m indent egybefoglaló filozófia egysége. Hésziodosz 
még költőként is hivatásszerűen vállalkozhatik a rra , hogy hexam éterekben földművelésre 
tanítsa népét, s egyidejűleg még a személyes varázsú líra kereteit se feszítse szét (bezzeg nehéz 
dolga volna a szuperfoszfátos trágyázás korában); Lucretius a kor természet-ismereteit még bá t
ran  versbe foglalhatja, hiszen nem  kell leszállítania az igényt, nem  kell vulgárisán felhígítania 
a  tudom ányt ahhoz, hogy m aradéktalanul közérthető legyen. Homérosz Akhilleusz paizsán,szinte 
a  műszaki leírás pontosságával, felsorakoztathatja a kor em ber-terem tette csodáit -  leírásai 
nyom án bízvást újjá lehet alkotni őket. És ha csak fu ttában jellemez valam it, az i s - a  kezdetleges 
technika jóvoltából -  érzéki-költői élményidézésnek s „m űszaki” használati utasításnak egyaránt 
beválik. Az Odüsszeia nyom án úgyszólván rekonstruálni lehetne Alkinoosz „meredek tetejű 
palo táját” és a phaiákok hajófelszerelési „ipartelepét” is, ahol „evezőt élesre gyalulnak” . M ert
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kell-e ennél alaposabb jó  tanács a hajózásban még elm aradottabb  népeknek: élesebbre kell 
gyalulni az evezőt, m ajd akkor a ti hajóitok is gyorsabban siklanak, -  ezt igazán a költő is észre
veheti, nem kell szakembernek lennie hozzá, vagy ha úgy tetszik, azt is kim ondhatjuk, hogy 
univerzális „szakem ber” akkoriban még a  költő.

A középkor, m iközben gúzsba köti a  tudom ányt, a költészetet a hitbuzgalom  és a gáláns 
udvarlás tém áira korlátozza. Visszatükröződik ebben a poézisben a kor „népszerű” világképe? 
M inden bizonnyal; -  más lapra tartozik, hogy ennek a világképnek semmi köze sincs a tudom ány
hoz, még a korban, lehetőségeiben ott lappangó tudományossághoz, sőt a technikai és elméleti 
fejlődés valóban kibontakozott -  építészeti, orvostudományi -  vívmányaihoz sem.

Szükségszerű ellenhatásként jelentkezik a reneszánsz gigantikus kísérlete a nagy összegezésre. 
Dante, a nagy előfutár, még nem a tudom ányok koncentrációjáról, a technika felfedezéseiről ad 
hírt -  legfeljebb csak az inkvizíció kínzóeszközeiből merít ism ereteket a különféle pokoli bugyrok 
leírásához - ,  de a világkép átrendezését szuverén módon és nagyon fondorlatosán elvégzi m ár, 
a bűnök és erények hierarchiáját tulajdon emberségének követelményeihez igazítva. U tán a  az 
ismereteket felhalmozó és egymáshoz igazító enciklopédikus elmék, a reneszánsz óriások követ
keznek, olyasfélék, m int Leonardo vagy Michelangelo, aki építészetben, festészetben, szobrá
szatban és költészetben egyaránt az élvonalban já r, aki a statika, a prozódia és a perspektíva 
újdonságaival egyformán lépést tart, bár -  nem mellékes körülm ény! -  a sokoldalú ismereteket és 
képességeket „csupán” személyében egyesíti, vagyis, például költészetébe nem  hatolnak be 
tudományos és műszaki ismeretei és élményei.

Shakespeare, a későreneszánsz óriása m ár nem polihisztorként ostromolja a mindenséget; 
m int vers- és drám aköltő tükrözi vissza korának világát, de még m indenképp a reneszánsz-ember 
teljesség-igényével; hiszen semmiképp sem anakronisztikus tévedései a jellemzők rá, hanem  az, 
hogy a gályaépítéstől a méregkeverésig, a korszerű haditechnikától az örökösödési jogig m indent 
tud, am it akkoriban tudni lehet és érdemes.

A politikai gazdaságtan nyelvére lefordítva azt m ondhatnám , hogy a m anufaktúra-korszak 
teljes emberi, társadalm i, technikai és tudományos világa még egy em ber -  egy kivételesen nagy
képességű em ber -  szám ára többé-kevésbé áttekinthető. Az utolsó lehetőséget erre az áttekintésre 
a reneszánsz adta, s m éltán illeti tisztelet azóta is a nagy enciklopédikus elméket, akik élni tudtak 
ezzel a lehetőséggel; de tovább ez az ú t m ár já rha ta tlan : az ipari forradalom  és a sorozatos 
tudományos felfedezések oly mértékben differenciálják az em beri tudás és a szellemi alkotás ta r
tományait, hogy ettől fogva a polihisztor legfeljebb becsülni való kuriozitás lehet, de alkotó
tehetségét -  ha van -  csak az egyik vagy a másik területen bontakoztathatja  ki igazán.

Goethe még megpróbálkozik a mindenség sokoldalú birtokbavételével, de bárm ily nagy elme, 
államférfiúi, fizikusi és geológiai tevékenysége csak mellékfoglalkozás, sőt még inkább értő 
passzió -  költői „főfoglalkozása” mellett. Nem, m indebből szinte semmi sem szivárog be költé
szetébe, ism eretgazdagító érvénnyel legalábbis szinte semmi (még ha az alkím ia leírásához 
nyilván segítségül hívta képzelete a ténylegesen végrehajtott kísérletek emlékét); annál inkább 
behatol viszont költészetébe -  az ismeretek összegezése vagy terjesztése helyett -  az egységes, 
ember-centrikus világkép megteremtésének, az „em beri lét értelm e” filozófiailag is helytálló 
megfogalmazásának igénye. „E boldogság sejtelme elragad, \ s már üdvözít a legszebb pillanat” -  
mondja Faust, s a szavaiban kifejezett boldogság nem  más, m int az emberi élet beteljesedése -  
Halász Előd megfogalmazásában - :  „a  megnyugvásban a mozgás és a mozgásban a megnyug
vás . .  . amikor (ti. Faustnak) olyan életcélt sikerült találnia és magvalósítania, am elyben fő 
törekvése, az állandó továbbhaladás igénye kielégül, anélkül, hogy megszűnnék. Ez pedig nem 
csak Faust életcélja, hanem  az életnek a célja . . .”

Goethe zseniálisan korai megsejtése az, hogy Faust ezt az életcélt akkor találja m eg, mikor 
„a  síkon á t . . . szabad nép szabad honát” véli m egpillantani. Ennek a célratalálásnak a világ 
tudományos haladásával is egybehangzó, filozófiailag is végiggondolt megfogalmazása csak 
a X X . században, a proletárforradalm ak korában fog ú jra -  s im m ár széles körben -  feltűnni a 
költészetben; a Goethe u táni rom antika egyelőre egymástól el válasz tottan veti fel az egységes 
költői világképteremtés igényének érzelmi, társadalmi, indulati és gondolati elemeit: a gépek 
forradalma hol álmélkodást, hol viszolygást vált ki a kor költőiből; a társadalm i igazságtalan
ságok hol a néppel való azonosulásra, hol a teljes elfordulásra ösztönzik őket.

W hitm an szinte mesebeli csodaként ünnepli a „Téli m ozdony” -t:



„Tűztorkú szépség, I Dübörögj végig az énekemen garabonciás muzsikáddal, lobogó éji lámpáiddal, / 
Őrülten vihorászó kacajoddal, visszhangzó és mindent megindító / földrengésszerű robajoddal, / Te, ön
magad törvénye . . . ”

Nyekraszov „A  vasút” -ban korántsem  „önm aga törvényét” ünnepli, hanem  a vasutat építő 
nyom orult muzsikra gondol a vasútra tekintve: „Hidakon átsuhan, földeket átszeli, / Szárnyal 
az út egyenest, / Ám orosz emberek csontja szegélyezi. / Mennyi, de mennyi! Te sejted-e ezt?” / 
Petőfi „V asú to n ” versében együtt van  a rom antikus rácsodálkozás és a forradalm i indulat: 
naivul elám ul a vasúton és lelkesedik érte, -  aztán  jö n  a fordulat: / „Miért nem csináltatok / 
Eddig is már? . . . vas hiányzott? / Törjetek szét minden láncot, / M ajd lesz elég vasatok.” I

Em inescu nagy látomásos verseiben -főleg a „Császár és p ro le tá ré b an  -  az anyagi gazdagodás
ban megnyilatkozó haladás és a fokozódó, m indent elborító emberi szenvedés ellentmondása 
csap össze. Carducci a „H im nusz a sátánhoz” cím ű költeményben em ber-központú világkép 
mellett tesz hitet, s közben szinte babonás irtózattal csodálja az em ber-terem tette környező vilá
got. Szükségszerű a költők szemléletének ez a kettőssége? Az egyre élesedő ellentmondások 
közepette fejlődő kapitalizmus korában  -  főleg a X IX . század második felében, s még inkább a 
századvégi „nagy  prosperitás”  korában  -  szinte elkerülhetetlen. Az em berért, az emberiségért 
párto t álló költőt valami géprom boló szenvedély fogja el, -  vagy egyszerűen elfordul a megutált 
világtól és a  m aga benső világában tenyésző szörnyekkel csatázik. Thom as Hood a varrólányok
ról írva és a m agyar Kiss József a „M ese a varrógépről” csöndes-bús történetében a végletekig 
specializált újkori rabszolgam unkától elnyom orított kisember tragédiáját örökíti meg. Igen, 
itt m ár az elidegenedés érzése bontakozik ki a m aga klasszikus form ájában, m ert önm agában 
jónak  látszanék ez a tudományos eszközökkel fejlesztett technikai civilizáció, csak az a bökkenő, 
hogy az em ber tönkremegy bele, s nem  tudni, hol, m erre lappang a megoldás. Az elidegenedést 
olykor kívülről, bár nem részvétlenül szemléli a költő: Arany János a „H ídavatás” -t a virágzó 
kapitalizm ustól öngyilkosságba kergetett szerencsétlenek felsorakoztatásával „ünnep li” ; olykor 
pedig a költőben virágzik ki „teljes pom pájában” az elidegenedés: Baudelaire ujjongva hívja a 
halált: „H alál! vén kapitány ! horgonyt f e l !  itt az óra, /  oh, untat ez a táj ! Halál! Fel ! Ütra már ! ”

A X X . századi Európa egynémely költői á ram latában  aztán tovább elmélyül az elidegenedés 
és új form ákat ölt a romantikus „géprom boló” szemlélet. A monopolkapitalizm us „vívm ánya” 
a gigantikus nagyváros is elem bertelenedik és elviselhetetlenné válik. Rilke szerint „a  nagyvá
rosok m egbom lottak és elveszettek” , s a világvég képzete kísért kétségbeejtően és szánandóan 
Eliot-nál: „A világ így ér véget / Nem bum-mal, csak nyüszítéssel”, és Yeats-nél: „Bár jönne Nyugatról 
a tüskéden Vadkan és túrná ki a napot, / a holdat az égből s a csillagokat. . .” . A X X . századi költői 
avantgárd  ném ely áram latának irracionalizm usba tévedt form abontó kísérleteiben pedig -  
m inden látszólagos antirom anticizm usuk ellenére -  a rom antikus gépromboló szemlélet születik 
újjá: a felbom lott formák és képzetek világa a legyőzött em ber fegyverletételét fejezi ki a reális 
szörnyeivel lebírhatatlan világ és az áttekinthetetlen m odern élet zűrzavara előtt.

De m ár a  század első évtizedeiben felsejlik a költőkben a nagy változás, az új, em beri, anyagi 
és technikai javakban egységes világ lehetősége és reménye is. Apollinaire így fohászkodik: 
„Gondoljatok reám jövendő emberek / E  kor az én korom királyok vége lett. . .  / A nagyvilágtól vagyok 
mámoros. . .  / Figyeljetek reám a világ részeg énekére /

Ady E n d re  az t hirdeti, h o g y :,, . . . minden igaz tűznél / Dagad a mi álmunk, / A mi új világunk.” 
M axim  Gorkij pedig már az új világot készítő v ihart jövendöli: „Viharmadár hangja szól így . . . / 
zúgó tengerár fölött is / győzelemnek prófétája: / -  Jöjj, vihar, s légy még erősebb.” M ert, miként az 
emberi lét anyagi, szellemi és morális együtthatói harm onikus egyesülésének lehetőségét, akként 
a költő szám ára az egyetemes áttekintés és a komplex világkép megvalósulásának lehetőségét is 
a proletárforradalm ak reménysége, m ajd pedig megvalósulása hozza el, hiszen sem elmélet, 
sem spekuláció, sem kegyes óhaj, de még az úgynevezett „két kultúra” művelőinek kibékülése sem 
vezethet eredm ényre önm agában. A proletárforradalom  viszont egy csapásra elvágja a gordiuszi 
csomót, törvényszerű feltételeket terem tve ahhoz, hogy az em ber boldogan és otthonosan éljen 
ezen a földön, anélkül, hogy a tudom ány és technika elhatalm asodott terem tm ényeit megsem
misítené, s megfordítva, hogy a tudom ány és a technika korlátlanul fejlődjön tovább, anélkül, 
hogy az em bert elnyomorítaná.

Ezért van  az, hogy a szocialista költő, József A ttila szám ára az, „hogy elvadult a gép” már 
nem  veti fel a gép vagy az em ber riasztó és értelm etlen alternatíváját, hanem  m agától értetődően
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nevezi nevén a megoldást: „ Gyermekkora gyermekkorunk. Velünk nevelkedett a gép. Kezes állat. 
Ko, szóljatok rá! M i tudjuk a nevét."

És ezért van az, hogy ugyancsak ő bátran  vállalhatja m ár a világgal való reális költői szembe
nézés kockázatát, m ondván: „nem lógok a mesék tején, hörpintek valódi világot, habzó éggel a tetején.”

S hogy utóbb így fogalmazza meg a maximális költői elkötelezettség máig korszerű im pera
tívuszát: „A mindenséggel mérd magad!"

A proletárforradalm ak korától kezdve alapvetően átszíneződik a világ költői térképe. A polgári 
irányzatok népes iskolákat sarjasztanak és sorvasztanak el gyors ütem ben, s ezekből az iskolák
ból szinte minden országban föl-fölemelkednek kivételesen nagy, magányos egyéniségek, -  de 
o tt növekszik és erősödik mellettük a minőségileg új, a forradalm i szocialista költészet tábora, 
és e tábor, ha csak kivételes nagyjait számláljuk is össze, m indinkább  a század legerősebb és 
legnagyobb hatású áram latává válik. Majakovszkij és Brecht, W olker és József A ttila, Aragon 
és Vapcarov, Lorca és Arghezi, Nezval és Alberti, Broniewski, Kovacsics és Eluard, -  hogy csak 
a  m ár vitathatatlanul klasszikussá lett nevekből említsek meg szeszélyesen egynéhányat.

Lássuk ezek után, hogy a közelmúlt e nagy forradalmi és szocialista költői milyen örökséget 
hagytak a jelenkor költészetére a m odern világkép áttekintése és visszatükrözése szem pontjából.

Majakovszkij a „Brooklyni h íd” -ról széttekintve önfeledten lelkesedik: „Büszke vagyok erre 
az érc-mérföld-ívre, benne az én látomásom él -  / stílus helyett harcát a szerkezet vívja, komoly számí
tás, csavar és acél.” / Emlékezzünk csak vissza, hogy Arany Jánosnak  a „Hídavatás” -ban  egy jó  
szava sem volt m agáról a hídról, csupán -  s ez korát és szemléletét tekintve becsületére válik -  a 
szerencsétlen embereket látta  meg, akiket a tőkés pénzhajsza a h íd ra  kergetett, hogy onnan  a 
D unába ugorjának. A Brooklyni h ídon álló Majakovszkij sem naivista, tudja ő nagyon jól, 
hogy „ a  munkanélküliek . . . innen a H udsonba ugrottak fejest” , de ez a tudat nem  akadá
lyozza meg abban, hogy m agáénak s az egész emberiség gyönyörű vívmányának érezze a h idat, 
m ert az a perspektíva lebeg előtte, amelyben m ár m inden em ber-alkotta jószág az egész 
emberiséget fogja szolgálni, nemcsak a kiváltságosokat, -  talán  m ég Brooklynban is.

A kapitalista nagyvárosokban a munkásélet teljes elembertelenedése a francia Blaise C endrars-t 
és a magyar Kassák Lajost m ár nem  részvétre indítja -  m int R ilkét - ,  hanem aktív tagadásra 
ösztönzi, nem a város, hanem  a társadalm i rend ellen kiáltanak, nem  a gépek ellen, hanem  -  az 
em berért. Lorca szemében látszólag zűrzavarosán áttekinthetetlen a New York-i kavargás; 
de  az élmény hatása ott jelentkezik a hazája parasztnépéről ír t későbbi műveiben, melyekből 
egyértelműen sugárzik ki a felismerés: a világ jelen állapota tű rhetetlen , még a szikkadó földek, 
a  zölden lángoló lombok, az egymástól eltépett szerelmesek is az egyetlen lehetséges változásért 
kiáltanak.

A forradalm at értő és kívánó költő szemében a világ összefüggéseiben s mindinkább érthetően 
jelenik meg. T udor Arghezi így ír: „A messze oly közel már, akár egy macskaugrás, / ezer mérföld 
a hangom, s róla azonnal tud más. / Ha szólalok szobámban, a fö ld  felel nekem . . .  / Magasba száll 
az ember, a gyönge s kék egek / csúcsain lel új törvényt s talál új tényeket. . .  / Ember, meddig 
maradsz te a rossz szolgája még? / Ideje már, hogy egyszer magad gazdája légy ! / A vers logikája 
-  tudományosan is — helytálló -  s mégis, sajátosan és csakis a líra formanyelvén kifejezhető és 
meggyőző logika ez, az a törvényértő szabatos beszéd, amelyre József Attila azt m ondta, hogy: 
„ a  líra logika, de nem  tudom ány.”

Ez a költői logika volt az -  a gyakorlatba átültetve - ,  amely a fasiszta megszállás idején a bol
gár Vapcarovot és a jugoszláv Kovacsicsot -  éppen világnézeti tisztánlátásuk jóvoltából -  a rra  
ösztönözte, hogy verseikben forradalm i ellenállásra lázítsák népüket -  a szocialista jövőért, m ert 
tud ták  vagy sejtették, hogy m inden bonyodalom, maga a költészet belső bonyodalmainak meg
oldása is, csak ebből következhetik. Ez a felismerés varázsolt egy csapásra tömeghatású költőt 
a korábban szürrealista Aragonból és Eluard-ból az ellenállási harc idején. Eluard m aga m ondja, 
hogy „nem jó l tanulta a világos beszédet” , de az egyedül lehetséges harc vállalása egy csapásra 
m egbarátkoztatja a -  mégoly keserves -  valósággal, egyszerre áttekinthetőbb és m egfejthetőbb 
lesz a világ, s ez m ár világos beszédet követel az önkifejezés szükséglete szerint is a költőtől, 
meg azért is, m ert visszatért a rem ény, hogy újra és mégiscsak életszükséglete lehet m anapság 
is az embereknek a vers, érdemes tehát érthetően, a ráció nyelvén szólni általa.

M ert a proletárforradalm ak kora nem  csupán a Puskin, Shelley és Petőfi óta látszólag elavulttá 
vált forradalm ár költő m agatartását rehabilitálta és töltötte m eg új tartalommal, hanem  reha

7



b ilitá lta  és új tartalm akkal töltötte meg az intellektuális költészetet is. B erto lt Brecht és József 
A ttila világszerte ékesen szóló s nyilvánvalóan m indm áig  kimeríthetetlen tanulságokkal szolgáló 
példája  ennek, -  a tételes, idézetekkel fűszerezett bizonyítást talán  ezú tta l mellőzhetjük is.

D e a  proletárforradalm ak kora visszaadta a költészetnek a természetes néphűség és a „ro 
m antikus” lelkesedés pátoszát is, azzal a nem  csekély különbséggel a korábbi idők efféle indulatai
hoz képest, hogy a lelkesedés iránya ezúttal nem  csupán az érzelmi azonosulással egyenlő, hanem  
in tellektuálisan, sőt a társadalom tudom ány eszközeivel is pontosan „bem érhető” . A fiatal Illyés 
G yula nép i elkötelezettsége csupa lelkesültség -  s mégsincs benne rom antikus álmodozás semmi, 
annál tö b b  a reális -  a forradalm i társadalom tudom ánnyal egybehangzó — útm utatás, még 
akkor is, ha  tudományos fogalmaknak nyom át se leljük benne. Az ifjú  H idas A ntal forradalm i 
dala it tü n te tő  tömegek veszik az ajkukra K özép-E urópa nagyvárosainak u tcá in  - ,  s itt nem  is 
csupán a  lelkesedés újrafogalm azásáról van szó, han em  a magas költészet és a széles tömegek 
között -  a  polgári társadalom ban -  keletkezett szakadék eltüntetésének im pozáns kísérletéről 
is. J i r i  W olker így fogalmazza meg a korszakalkotó lelkesedést: „vagyunk egy harcos haza katonái, 
királyunk e világ, / közös lobogónk felettünk az estben úgy ring, mint almafavirág. . .  / már nem én 
vagyok én és ti nem ti vagytok, egy az életünk, húsz a kezünk, / lengő pántlika lettünk, egybeszövődött 
bánatunk, örömünk . . .” /

A forradalm ak, a világháborúk és a roham lépésben fejlődő term észettudom ányi felfedezések 
kora n em  csupán a költészet módszereit és szem léletét, de témáit is közelebb hozza a tudom á
nyokhoz. H ad d  utaljak ezúttal Vityezslav Nezval, a nagy  cseh szocialista költő Edison-poémájára. 
(Ilyenfajta  törekvések természetesen a haladó polgári költészetben is fellelhetők, kiemelkedő 

példakén t említem A rchibald M c’Leish Einsteinről szóló költeményét.) Csakhogy -  s ezt végső 
tanulságaink  céljából nyom atékosan hangsúlyozni kell -  szó sincs ám  arró l, hogy Nezval az 
edisoni felfedezések ismertetésére vagy költői „feldolgozására” vállalkoznék, lírikus létére nem  is 
vállalkozhat erre. Keresi viszont -  s ha nem  keresné, akkor is „egyből” rá juk  találna -  Edison 
életében, küzdelmeiben és alkotásaiban az em beri terem tőm unka közös vonásait, azokat, am e
lyek kö ltő t és feltalálót, m unkást és tudóst elválaszthatatlanul összekötnek, am elyek minden földi 
dolgok egyetemes összefüggésének zálogai, s am elyekben ott rejtőzik a nagy reménység az örökös 
újrakezdésre és a folytonos emelkedésre.

S ekként áttekintve azokat a főbb vonásokat, amelyekkel a költészet világképét a szocialista 
forradalm ak  korának költői gazdagították -  lassacskán el is érkeztünk a  m ához. Úgy gondolom, 
az m á r az  eddigiek nyom án bebizonyítottnak tekinthető, hogy a X X . század szocialista költé
szete — de még inkább a forradalm ak valósága -  végleg feloldotta azt a  d ilem m át, amely egy
felől a tudom ányos haladás és a technika, másfelől a költészet, a hum án műveltség, sőt egyáltalán 
az em beri boldogság rem énye között a m últ század végén még feloldhatatlannak látszott.

H an em  1945 nyarán  lehullott H irosim ára az első atombomba, azóta is világszerte folynak a 
nukleáris kísérletek, s a nukleáris technika jelenléte újjászüli és minőségileg m egváltoztatja a régi 
d ilem m át. Ugyanis most m ár nem  arról van  szó, m in t azelőtt, hogy a  felhőkarcolók, turbo- 
generátorok  és páncélszekrények világa elidegeníti a valóságtól és önm agától az em bert -  erre 
objektíve választ s megoldást is találtunk - ,  hanem  arró l, hogy egy nukleáris katasztrófa minde
nestül megsemmisítheti az emberiséget. Igaz, hogy a  szocializmus eszméje elméletileg itt is fel
kínálja a  megoldást -  természetesen ugyanazt a m egoldást, mint a korábbi d ilem m ára - ,  gyakor
latilag azonban  az a helyzet, hogy a nukleáris potenciál egy része im perialista hatalm ak birto
kában  v an , s még ha az erők egyensúlya -  védekezésül -  permanensen biztosítható is, akár egy 
felelőtlen „gom bnyom ás” vagy ostoba véletlen is katasztrófát zúdíthat a földre.

E helyzet hatására az utóbbi két évtized költészetébe világszerte behato lt az „atom -tém a” . 
Sem te rem , sem elegendő áttekintésem  nincs a rra , hogy e téma különféle megjelenési formáit 
behatóan  elemezzem. A nnyit azonban m egállapíthatok, hogy a külsődleges (és többnyire vul
gáris) vagy  a versekbe szervesen be nem  illeszkedő divatos atom-szakkifejezések használatától 
a pánikszerű  rémüldözésig és a döbbenetes pesszimista vízióktól a felelősségteljes és életbevágóan 
kom oly költői mementókig terjed e tém a tartom ánya. Találomra két m űvet emelek ki a nagy 
sokaságból: Voznyeszenszkij ÓZA című poém áját és Juhász Ferenctől „A z éjszaka képei” -t. 
Előre elárulhatom , hogy meggyőződésem szerint m indkettő azoknak az alkotásoknak a sorába 
tartozik, amelyek nem megemésztetlen fogalmakkal dobálóznak, nem  is pánikszerű rémületben 
fogantak, hanem  az em beri helytállás és a felelős figyelmeztetés hangján szólanak.
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Voznyeszenszkij az atom-ciklotronról, a „program ozott bősz fenevad”-ról beszél, de egyál
talán nem a „géprom boló” indulatával. „Ha jó kezekbe adják, a technika jót tesz, /  De ha a kéz 
gonosz . . . ? !” -  hagyja nyitva a kérdést a költővel perlekedő „külföldi barát” . S Voznyeszenszkij 
keményen és szabatosan fogalmaz: „A haladás reakciós, ha / A z ember tönkremegy bele.” A költem ényt 
át- meg átszövi a világm éretű aggodalom s a személyes szerelm i gond kettőssége, s ebből 
bontakozik ki végül a  legfőbb mondanivaló: azt kell m egakadályozni, hogy am olyan Z oja-O za- 
féle bájosan könnyelmű és felelőtlen bakfis lánykák m ódjára játsszunk a veszéllyel, a ciklotronnal, 
meg egyetlen szerelmünkkel, ezzel a földi léttel.

Juhász Ferenc „A z éjszaka képei” -ben elképzeli a legrettenetesebbet, érezhetően önkínzó 
kísérletnek veti alá m agát, m intha azt a kérdést szegezné tu lajdon szívének: no, és ha bekövetkezik 
a legrosszabb, a legiszonyatosabb, -  akkor m it mondasz az életről és az em beriségről?! S a 
pusztulás -  a versben -  bekövetkezik. „M ondd ki a pusztulás, a föllázadt vegetáció képeit!” -  
biztatja a Kórus a K öltő t. És az „alvilági és létutáni hang” -ok s az iszonyú kataklizm a látom ása 
u tán  csöndesen és a végső egyszerűséggel hangzik fel a költő válasza: „Én hiszek tebenned Emberi- 
ség, I Нет győznek le képzelt halottaim !” Bizony, a jelenkori elidegenedés-érzet ellen írott 
tanulmányok garm adával fölér ez a két sor -  kivált, ha nem  feledjük, hogy m icsoda elképzelt 
borzalomtömeg után  következik.

Egyáltalán nem azért beszéltem -  példaképpen -  két „atom -tém ával” foglalkozó költem ényről, 
m intha úgy vélekednék, hogy a jelenkor költője, ha a tudom ányos világképpel összhangban akar 
lenni, feltétlenül efféle témákhoz kellene nyúljon. Ellenkezőleg. Néhány hónappal ezelőtt 
írásban vitába szálltam  egy kiváló tudósunkkal, aki szemére lobbantotta  mai költőinknek, hogy 
még most is fontosabbnak találják annak közlését a versben, hogy megcsókoltak egy lányt, vagy 
hogy félnek a haláltól, m int azt, hogy valamely korszerű tudom ányos témával ism erkedjenek. 
Akkor is azt írtam  és m ost is csak azt m ondhatom : a költészet az emberi lét a laptém áiról nem 
fog leszokni soha, és ezek a témák nem  fognak elavulni. A szerelem, a természet, a  halál-tudat, 
a szabadságvágy és a  társadalm i igazságtalanság elleni lázadás -  több ilyen a lap tém át nem 
igen tudnék m ondani; ezekbe -  tetszik, nem  tetszik -  csaknem  az egész világ költészete belefér. 
S csodálatos módon ezekben az alaptém ákban m indig lehetett s m indig lehet is m ajd  ú ja t m on
dani. M iért? M ert a vers újdonságát nem  az efféle, banalitásokig redukálható „ tém a-m eghatá
rozás” dönti el, hanem  az, hogy milyen történelm i-társadalm i körülmények és eszmék befolyá
solják a költőt. H add hozzak fel ezúttal két példát a jelenkor m agyar költészetéből: Illyés Gyula 
és Vas István példáját.

Illyés „Szövetség” cím ű verse „csupán” szerelemről, sőt a  testi szerelemről szól -  végképp 
nem  új téma, de alig hiszem, hogy bárm ely költő-elődje, akár csak évtizedekkel ezelőtt is, meg
írhatta  volna helyette. M ert valójában kollektív érvényű tudósítás ez a vers -  igencsak а X X I. 
század emberéről. A férfiakról szól, akik mocskos szájjal beszélnek többnyire „ a  percről, mely 
m egadta nekik . . .  a  teste t” , és aztán a költő hitet tesz a hűségesek mellett, akik -  férfi létükre -  
nem  a puszta gyönyört, hanem  a szövetséget kapják -  és ad ják  vissza -  a nőnek. Bizony ebben a 
versben -  szerencsére kim ondatlanul -  benne foglaltatik az a tudományos felismerés, hogy a nő 
nem csupán szülő és örömszerző gép, hanem  egyenlőségre jogosult társ az öröm ben, s implicite 
benne foglaltatnak a  nők társadalm i felszabadításának konzekvenciái, s végül m ég az a -  
manapság még elég r itk a  -  magasabb rendű  férfiönérzet is, am ely nem  birtoklásra, de szövetségre 
vágyik, s adni is akar, nem  kapni csupán.

Vas István A z anyag megjelenési formái cím ű verse szinte tudományos értekezést ígér, s az 
ínyenc tallózó ta lá lhat is benne efféle elméleti szakkifejezést eleget -  de mégis-mégis, ez a vers 
„csupán” egy fogfájás ihletéből íródott, s abból, hogy a fog haláláról a költőnek tu lajdon  halála 
ju to tt az eszébe. Persze az is nyilvánvaló, hogy a „b an á lis” halál-gondolattól csak a jelen 
-  kora minden összefüggését értő és érzékelő -  költője ju th a to tt el olyan messzeségekbe és magas
ságokba, m int ebben a  versében V as István.

Folytathatnám  a h aza i és külföldi példák felsorolását, de az t hiszem, ez a n éh án y  ízelítő is 
elég ahhoz, hogy kimondhassuk: a jelenkor költői, azok, akik vállalják az elkötelezettséget 
népük és az egész em beri társadalom irán t, és művészetükben a korszerű világkép visszatükröz- 
tetésére törekszenek -  aligha m éltatlanok elődeikhez. Azt hiszem , minden elfogultság nélkül 
mondhatom, hogy különösen vonatkozik ez a szocialista országok második világháború u tán i új 
költőnemzedékeire (nem  m intha a nyugati országok költőit, teszem azt, G insbergtől Enzens-
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bergerig n em  volna érdemes figyelemre m éltatni épp ebből a szempontból is). Külön elemzést 
érdem elne például az a tény, hogy az európai szocialista országokban a személyi kultusz idő
szakának lezárultával a fiatalabb költők szinte egyszerre -  de egymástól függetlenül -  kezdtek 
észrevenni és versbe foglalni olyan jelenségeket, am elyeket csak itt és csak ők vehettek észre: 
a  forradalm i szocialista alkotókedv új kibontakozását, az új költői formák és a m odern technikától 
á ta lak íto tt világ látványának konstruktív egyesítését, a szocialista hum anizm us m inden eddigi
nél term ékenyebb kivirágzását . . .  A szovjet Voznyeszenszkijre, Jevtusenkóra, V inokurovra és 
kortársaikra, a román Labisra és társaira, a cseh Sotolára és Siktancra, a bolgár Dzsagarovra 
gondolok, m eg az 1957 tá ján  elindult m agyar szocialista költők csoportjára, és gondolok még 
másokra, sokakra, akik éppúgy ,,A mindenséggel m érd  m agad” jelszavát tűzték  zászlajukra, 
m int m i, s akikkel közös gondban fáradozunk -  egyazon igazságért.

Most m á r  csak az volna há tra , hogy m eghatározzam , milyen legyen a  jelenkor eszményi 
költője, az a  költő, akit a poézis kis játékain túl m agasabb rendű em beri-társadalm i célok is 
fűtenek, s ak i a korszerű világkép visszatükrözésére is vállalkozni szeretne. Ilyen m eghatáro
zásra -  m in t m ár bevezetőmben is említettem -  nem  vállaikozhatom. De azért megpróbálom 
m egfogalm azni sejtéseimet arró l, hogy milyen is lehet az a költészet, am ely a  jelenkor nagy 
küldetéseire -  határos erői s nagy hivatása tudatában  -  vállalkozhatik.

H add  hivatkozzam  először C. P. Snow-ra, a neves angol regényíróra és gondolkodóra, aki 
a  „két k u ltú rá ” -ról szólva ezt írja: „A  mi társadalm unkban -  vagyis a fejlett nyugati társa
dalom ban -  a közös kultúrának még a látszatát is elvesztettük.” U tóbb pedig -  m ár nemcsak 
a  polgári társadalm akra vonatkoztatva, hanem általános érvénnyel -  mondja: „K orunk viszonyai 
közt -  vagy bárm ilyen kor viszonyai közt, amelyet előre láthatunk -  nem lehetséges a reneszánsz 
em ber.”

Egyetértek vele. A mi -  szocialista -  társadalm unkban ugyan a közös ku ltú rának  a lehetőségét 
korántsem  vesztettük el, -  de a reneszánsz ember, az enciklopédikus ember, a polihisztor itt sem 
lehetséges, vagy ha igen, kuriózum  lehet csupán, nem  az ellentétek feloldója és az ismeretek 
töm egm éretű egyesítője. A költészet hivatásteljesítő gondjai megoldására sem m ernék tehát 
polihisztori megoldásokat ajánlani. Néhány dolog azonban  bizonyosnak látszik:

1. A költészetnek szemlátomást végleg szakítania kell a költői önkényesség m últból örökölt 
fikcióival, am i természetesen nem  jelenti a költői szabadság tagadását. A költő szabad -  és 
elkötelezett. S ebben az összefüggésben szabadul fel a sugallat, a látomás vagy az ihlet -  a fele
lősségteljes és kötelező igazmondás, a szabatos tarta lm i és formai kifejezés szolgálatára.

2. A költészet -  bárm ennyire törekszik is a m odern tudományos világkép megjelenítésére -  
továbbra is ember-központú m arad. Épp ezért m indenkor érzékletesen terem ti újjá, szinte 
elevenné varázsolja, még az elvont „tudományos” tém ákat is, tulajdon szuverén eszközeivel 
és az ábrázolás korlátlan szabadságával.

3. M indem ellett a költői világkép alapvető formái semmiképp nem m ondhatnak ellent a 
tudom ányosan is igazolt világkép fő törvényszerűségeinek. Természetesen azonban ez az igény 
sem tem atikai korlátozást nem  jelenthet a költőnek, sem arra  nem kötelezheti, hogy az „alkal
mazott”  költészet szerepére vállalkozzék, hiszen a költészet nem népszerűsítő eszköz, hanem 
a  megismerés önálló -  bár a tudom ány legfőbb felfedezéseivel m indinkább lépést tartó -  
formája.

4. A je lenkor költői eszközei közül a legkorszerűbbek azok, amelyek a legracionálisabbak. 
Idegen azo n b an  a jelenkor költészetétől az öncélú, spekulatív álintellektualizmus, a műszavakkal 
szemfényvesztő szélhámosság. A közérthetőséget viszont az alapvető racionalitás értelmében 
fogja fel ez a  költészet; hatn i akar a tömegekre, közérthető akar lenni, de nem  engedmények 
árán; s ha  szükséges, tudatosan gondolkodásra és számvetésre késztet, sőt kényszerít. Ebben 
rejlik néphez kötöttsége és a tömegek iránt való tisztelettudó elkötelezettsége -  nem pedig 
valami dem agóg népszerűség-hajhászásban. Ebből a néphűségből, hum anizm usból és raciona
lizmusból következik szükségszerű internacionalizm usa is.

Ó hajokat és követelményeket talán  tudnék még tovább sorolni, de rám utatn i a rra  az egyéni
ségre, ak iben  mindez a tökéletesség magas fokán egyesül -  az már nehezebben menne. De az 
igényeinkkel -  az önmagunkkal szemben tám asztott legszentebb igényeinkkel -  mindig így 
vagyunk: a n n á l jobbak, minél elérhetetlenebbek, m ert annál lendületesebben segítenek a föl- 
em elkedésben.
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S szeretném , ha nem  tűnnék üres szólam nak, hogy befejezésül csak ennyit tudok m ondani: 
a legfőbb mégiscsak az, hogy elkötelezettségünk a béke, a szocializmus, az emberiség fenn
m aradásának ügye -  tehát a világkép létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges világ fenn
m aradásának ügye -  mellett töretlenül m egm aradjon, -  s akkor a többi dolgok m ind meg
adatnak  nekünk. No persze -  hadd bosszantsam egy kis mitológiával a tudósokat - ,  ha a múzsa 
is megtisztel bennünket látogatásával néhanap.

SZABOLCSI M IK L Ó S

József A ttila  és az illegális Kommunista Párt

viszonyának kérdéséhez

Az utóbbi években József Attila és az illegális Kommunista P árt viszonyának kérdése ismét 
az érdeklődés előterébe került. Nyilatkozatok hangzottak el a kérdésről, emlékezések jelentek 
meg. Országos, széles körű visszhangot akkor keltett a kérdés, amikor Vértes György -  előbb egy 
folyóiratcikkben,1 m ajd egy, ezt jelentősen kibővítő könyvében2 részletesen tárgyalta a kérdést, 
új adatokkal is egészítve ki eddigi ismereteinket. Kétségtelen érdeme, hogy a kérdést felvetette, 
bátran  szembenézett vele. Könyve nyom án több kritika, ismertetés, hozzászólás lá to tt nap
világot; az érdembeni vitát, a kérdéssel való foglalkozást azonban nehezítette Vértes György 
könyvének sokban gyanúsítgató, vádaskodó, elvi kérdéseket személyi kérdésekre átváltoztató  
módszere és vitázó stílusa -  amely eredményeinek értékét is rontja.

A József A ttila és az illegális K om m unista P árt viszonyának kérdését a tudományos -  irodalom - 
történeti és párttörténeti — kutatás m ár hosszabb ideje felvetette, és sok adatot, tényt, kortársi 
emlékezést gyűjtött össze. Ezek egy része meg is jelent.3 Vértes György m egállapításainak, 
következtetéseinek egy jelentős része is ezeken a m ár korábban nyilvánosságra hozott adatokon 
alapszik.

M indennek ellenére a kutatás távolról sem tekinthető lezártnak, a kérdés megoldottnak. 
N éhány ad a t, tény, szempont m ár világos előttünk; más kérdésekre még a további -  történeti, 
párttö rténeti, irodalomtörténeti -  kutatásnak kell fényt derítenie. Az alábbi fejtegetések azért 
nem  is a vita lezárását célozzák, nem  a kérdések megoldását. Elsősorban József A ttila és az 
illegális p á rt szervezeti viszonyával foglalkozunk, és igyekezünk azokat a tényeket, szempontokat 
megjelölni, amelyekben eddig biztosak lehetünk; és olyan vitás pontokra rám utatn i, amelyeket 
még további, lelkiismeretes, személyeskedéstől mentes kutatásnak kell tisztáznia.*

I.

József A ttila 1930 őszétől lett -  formálisan is -  az illegális Kom m unista Párt tagja. Ennek az 
elhatározásnak előzményei: kora ifjúsága élményei, a Tanácsköztársaság emléke, 1924-től 
szociáldemokrata párttagsága, „ideális anarch ista” korszaka, a Kom m unista Párt legális fedő
szervében, az M SZM P-ben végzett m unkája (amelyre ő maga u tal egy levélben), bécsi és 
párizsi élményei. Ú tja persze nem volt nyílegyenes. Egyes emlékezések szerint m ár Párizsban 
felvételét kérte a Kommunista P ártba4 -  mindenesetre innen írt levelei m ár Lenin tanulm á
nyozásáról tanúskodnak. Budapestre való hazatérése, tehát 1927 ősze u tán  azonban nem  találta 
meg azonnal a kapcsolatot a pártta l és másfelé is tájékozódott, a polgári radikálisok, m ajd a 
B artha Miklós Társaság körei felé. Költészete, prózája is ezt a keresést tükrözi.

* M egállapításainkat egy, az E L T E  bölcsészkara, az M SZM P Párttörténeti Intézete és az M T A  Irodalom 
történeti Intézete kutatóiból álló kollektíva kutatásaira, véleményére támaszkodva tesszük meg.
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1929-től fogva azonban m ind  közelebb került az illegális K om m unista Párthoz, Lakatos 
Péter Pál, Sollner József és mások munkája következményeképpen is -  és ebből a szempontból 
Szántó Jud itnak , 1930-tól élettársának befolyása is számottevő volt.

Az illegális pártba való kerülés szokásos ú tjá t já r ta  végig; ahogyan Sollner József elm ondta,6 
előbb szakszervezetekben, féllegális kulturális szervezetekben, szemináriumokon vett részt, 
m ajd  vezetett ilyet -  és egy ado tt időpontban bevonták az illegális p á rt m unkájába. Ezt az 
időponto t 1930 nyara és 1930 szeptember elseje, a  nagy tüntetés ideje körüli napok közé tehet
jü k .6 E ttő l az időponttól kezdve József Attila az illegális K om m unista Pártnak aktív tagja le tt.

T öb b  közvetett és közvetlen bizonyítékunk van erre. Ö nm aga írja egyik legfontosabb m eg
nyilatkozásában, Fábry Zoltánhoz írt levelében. „ É n  több m int egy esztendeje tevékeny tag ja  
vagyok az illegális K om m unista Pártnak . . . M int p á rttag  kezdetben röpiratstencileket gépel
tem , m a 7 szemináriumom van, és vasárnaponként százak előtt tartok  a szabadban előadá
sokat . . .” írja 1931. szeptem ber 3-án. Akik az illegális m unkában figyelemmel kísérték, felső 
kapcsolatai voltak, vagy szem inárium ának hallgatói (Andrásfi Gyula, Köves András, Sollner 
József) hasonlóképpen nyilatkoznak; így emlékeznek barátai, közelebbi nem  párttag  ismerősei is 
(Szántó Ju d it, Németh A ndor, Szegi Pál stb.).

A Párttörténeti In tézetben őrzött dokumentumok, sokszor közölt emlékek alapján még az t is 
m egállapíthatjuk, hogy József Attila kapcsolata a p á rtta l a szervezeti szabályzat összes ide
vonatkozó követelményének is megfelelt: illegális sejt tagja volt (Wolfner-sejt), felső kapcsolattal 
rendelkezett (Ú jpest-rákospalotai körzetben), illegális pártm unkát végzett.7 Tüzes, lendületes 
szem inárium i előadó volt, hallgatói nagyon szerették; lelkes illegális pártm unkás.

Költészete: a Döntsd a tőkét kötet ez időben keletkezett versei, a Külvárosi éj első nagy 
költem ényei is világosan s félreérthetetlenül u ta lnak  a párthoz való közvetlen tartozására, 
és ugyanilyen világosan vallanak erről prózai írásai, amelyek szintén harcos elszántságról 
tanúskodnak, teli vannak a  forradalom  közeli perspektívájával, olykor még bizonyos -  hol 
fiatalos, hol szektás -  türelm etlenséget is árasztanak (Irodalom  és Szocializmus, a Mécs Lászlóról 
és M óricz Zsigmondról ír t kritika, a Kassák-kritika, a Társadalm i Szemlében írt M arxista 
m unkásoktatás és legjobb ekkori cikke: a Fiatalságunk és a népm űvészet). Egyes, 1932-ben írt 
cikkei pedig a marxista közgazdaságtannal és filozófiával való beható foglalkozás, azt továbbadó 
oktató tevékenység nélkül nem  jöhettek volna lé tre  -  ha egyikükben-másikukban a túlzott 
okoskodás, a bonyolultság, a  gondolatok ad absurdum  vitele zavaróan is hat. (Természet- 
tudom ány  és marxizmus, Egyéniség és valóság, Az ifjúság nemi problém ái, Kapitalista terv- 
gazdaság vagy marxista elm élet?)

É ppen  m int az illegális K om m unista Párt tag já t érte  m ár és érin tette  súlyosan a Sarló és 
K alapácsban  1931 jún iusában  megjelent Platform tervezet, a m e ly -m in t ismeretes -  egy korábbi 
és hiányos információ a lap ján  a  „kispolgári intelligencia” olyan írói közé sorolja, akik „a  fasiz
mus táborában  keresik a  kivezető u ta t” . Igaz: a Platform tervezet nem  azonosítható a p á rt 
álláspontjával és különösen nem  az itthoni párttagok véleményével,8 -  és az is tény, hogy az 
u tán a  következő vitában a  Platform tervezet szerzőinek egy része módosította álláspontját, 
és 1932 januárjában  m ár ,,rokonszenvező”-nek ta rtja . De bár a p á rt itthoni szervei és vezetői 
nem  azonosították m agukat a  Platformtervezettel,9 megjelenése mégis árto tt József A ttilának 
-  elkeserítette - ,  rossz hangu la to t támasztott körülötte. T alán  ennek a vitának (vagy egy másik 
hasonlónak) emléke a B ánat (H át kijöttem ide, az erdőbe) című verse -  amely eddigi tudom ásunk 
szerint 1932 ősze előtt született, de nem  lehetetlen, hogy korábbról, 1931 őszéről való.

A Platform tervezet megjelenése u tán  József A ttila még igen fontos pártm unkában vett részt: 
a V alóság egyik szerkesztője le tt, m ajd a Frontnak — am ely a 100 % egyik utódja vo lt— is egyik 
szerkesztője volt.

K étségtelen: 1932 jú lius-augusztusában, am ikor a  statárium ellenes röpiratot Sallai Im re 
és F ürst Sándor érdekében írta , még párttag volt. M indaz, am it a röp ira t keletkezéséről tudunk,10 
a rra  vall, hogy a párttag  h a jto tta  végre itt felettes pártszerveinek utasítását, szervezett, buzdíto tt 
m ásokat.

Az 1933 februári lebukásnál tanúsított viselkedése is a rra  utal, hogy ebben az időben még 
pá rttag . A rendőrségen a p á r t  konspirációs előírásainak megfelelően viselkedik, úgy (olyan 
okosan, körültekintően) tagad , ahogy csak szervezethez tartozó kom m unisták szoktak tagadni. 
U gyanakkor a házkutatásnál olyan kommunista folyóiratokat találnak nála  („D er Rote A ufbau” ,
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„Linkskurve” és „U nsere Zeit” ), amelyeket a p á rt illegális csatornáin á t csempésztek be az 
országba, és amelyekhez általában csak a p á rt sajtóelosztó apparátusán  keresztül lehetett 
hozzájutni. Ez is a szervezethez tartozás m ellett szól -  1933 februárjában. (PI Arch. Bp. Btszk 
1933-2481.)

Ugyancsak még nem  a párttal való kapcsolatok megszakadására, hanem  egyes értelmiségi 
párttagokkal való heves vitára vall Pákozdy Ferencnek a Társadalm i Szemle 1933 februári 
szám ában megjelent éles bírálata a K ülvárosi éj kötetről. Az értetlen cikk utolsó m ondatai 
(„H a  József Attila következetesen megy végig a megkezdett úton, ha nem  elégszik meg az eddig 
adott értékekkel, hanem  valóban harcosa lesz az osztálytudatos tömegeknek, akkor teljes szívvel 
vállaljuk proletárköltőnek” ) nem szakításra, hanem  vitára utalnak.

A B artha Miklós Társaság kommunista frakciójának még 1933 februárjában is tagja volt.11

II.

Kétségtelen azonban, hogy az illegális p á rtta l való kapcsolata u tóbb  megszakadt. T öbb 
szavahihető, a mozgalmi m unka különböző területén működött régi kom m unista egybehangzóan 
vallja: emlékezik rá, hogy 1934 körül utasítást kapott: József Attila nem  tagja a pártnak , meg 
kell vele szakítani a kapcsolatot.12

Az bizonyos, hogy az 1934- őszén publikált A szocializmus bölcseleté írása és megjelentetése 
idején m ár nem  lehetett az illegális K om m unista P árt tagja. A pártta l való kapcsolat megszaka
dása tehát 1933 eleje és 1934 ősze közé eshetett.

A p á rtta l való kapcsolat megszakadása -  felvetődik a kérdés, nem  szépítő kifejezés-e ez, 
nem  „elkenése-e” annak  a ténynek, hogy a költőt kizárták a p á rtb ó l?  A „k izá rá s” az 
illegális p á rt viszonyai között nem azonos azzal, am i a legális p árt viszonyai között szokásos, 
s amelynek képzete a m a olvasójában m indenekelőtt a személyi kultusz idejéhez kapcsolódik. 
Kizárás és nyilvánosságnak szánt megbélyegzés volt a sorsa a rendőrspicliknek, a renegátoknak, 
a p árt ellen fordulóknak -  az ő kizárásukat az illegális pártsajtó névvel jelentette  meg.

K izártak  - hosszabb vagy rövidebb időre -  olyanokat is a párt tagjai vagy vezetői közül, akik 
a felsőbb pártszervezet értékelése szerint politikai hibákat követtek el, sikertelen akciót vezettek, 
vagy nem  hajtottak végre valamilyen fontos pártutasítást. Az ilyen kizárásokat a pártsajtó 
rendszerint az illetők mozgalmi nevével közölte. Az illegális K om m unista P árt számos ism ert 
vezetője, harcosa -  sőt a m agyar komm unisták nem  egy m ártírja -  hosszabb-rövidebb időre 
ki volt zárva ilyen m ódon a pártból, s a legtöbben közülük kizárásuk ideje a la tt is kom m unistá
nak tarto tták  magukat, politikai tevékenységükben a párt vonalát követték.

József A ttila neve azonban az illegális pártsajtóban 1931 és 1935 között nem  szerepel a 
kizártak között; sem a provokátorok és pártárulók, sem a súlyos politikai hibát elkövetettek 
között; sem valódi nevén, sem olyan mozgalmi néven, amely az övé lehetne.13 Ebben az időben 
négy, többé-kevésbé rendszeresen megjelenő „kőnyom atosa” volt a K M P-nek: a K om m unista, 
a P ártm unka, a Vörös Segély és az Ifjú  Proletár. Ezeknek az illegális lapoknak valam ennyi 
megjelent száma rendelkezésünkre áll. Igen sok kizárási határozat ta lá lható  bennük, ám  egy 
sincs ezek között olyan, am ely akár közvetett u talásai alapján is József A ttilára volna vonatkoz
tatható. Az olyan állítások és emlékezések tehát, amelyek szerint egy „kőnyom atosban” meg
jelen t volna a neve a kizárási határozattal, tévedésen alapulnak.14

Nem  zárták  ki tehát József Attilát, mégsem m arad t a párt tagja -  ezt a látszólagos ellent
m ondást csak úgy lehet feloldani, ha feltételezzük, hogy a párttal való kapcsolat megszakadása 
először ,,lehagyás” form ájában történt. A pártbó l való „lehagyás” az illegális párt m unkájában 
igen gyakran előfordult; és távolról sem volt megbélyegző jellegű. Lehagyhattak valakit saját 
kérésére is, családi és egészségi okok m iatt, -  lehagytak olyanokat, akik a rendőrség előtt vagy a 
közéletben túlságosan ismertek voltak („lefeketedtek” ), -  akik egészségi okokból nem  voltak 
alkalm asak az illegális m unkára, -  s olyanokat is, akiket nem tarto ttak  alkalm asnak a rra , hogy 
az illegális p á rt tagjai legyenek. A „lehagyás” -  természetesen -  azt jelen tette , hogy az illető
nek m egszakadt a szervezeti kapcsolata a K om m unista Párttal, egy ado tt időpontban nem  
kapcsolódott közvetlenül az illegális p á rt egyik szervezetében, de álta lában  nem  volt meg
bélyegző jellegű, nem volt olyan súlyos, m in t a kizárás.
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József Attila „lehagyása” tehá t 1933 eleje és 1934 eleje közt történhetett. Lehetséges, hogy 
„lehagyása” egyéni eset volt; de az is lehetséges, hogy valamelyik általánosabb pártátszervezés, 
többek lehagyása alkalm ából került sor az övére is.15

M ik lehettek József A ttila esetében a „lehagyás” okai? N yilván ő is azok közé az értelmiségiek 
közé tartozott, akik túlságosan is ismertté váltak. De ezenkívül: a  költő nem mindenben lehetett 
alkalmas az illegális m unka nehéz és egyre nehezedő körülményei közölt a konspirációs m unkára. 
A legdöntőbb ok itt valóban a pszichoanalitikus kezelés lehetett, amelynek technikája -  az 
asszociációs önvallomások rendszere -  szinte előidézte, hogy a kezelt beteg elmondja szigorúan 
titkos kapcsolatait, vétsen a konspiráció ellen. Pszichoanalitikus kezelésben állni -  és egy
idejűleg az illegális p á rt tag jának  lenni, szinte lehetetlen volt, József Attila pedig 1931 végétől 
dr. R apaport Sam u idegorvos pszichoanalitikus kezelésében állt, u tóbb  pedig dr. Kulcsár István 
individuálpszichológus is gyógyította.

De ezenfelül is: József A ttila  igen nehezen kezelhető, egyénisége, labilis idegállapota, nyug
ta lan  vitatkozó-kedve, ellentm ondani mindig kész egyénisége is bizonyos bizalm atlanságot 
válthato tt ki.16 Az ilyen viták, ellentmondások különösen akkor lehettek kirívók, amikor valóban 
a pártfegyelem hatá ra iba  ütköztek.17 Az általa szerkesztett Valóság c. folyóiratban közzétett 
Egyéniség és valóság c. cikke pedig -  a maga valóban skolasztikába hajló fejtegetésével, furcsa 
gondolatmenetével -  m egütközést váltott ki a pártban .

A p árt egyes tagjai m ind költészete, m ind vitákban és cikkekben kifejtett nézetei a lap ján  
,,zavaros”-nak tarto tták . Valószínűleg ez volt róla a vélemény a Társadalm i Szemle körében 
is,18 mindenekelőtt pedig ez a kép alakult ki és szilárdult meg M adzsar Józsefben, az á lta la  
vezetett szem inárium  tapasztalatai alapján.19

És bár -  m int em lítettük -  a Sarló és K alapácsban lefolyt platform vita nem volt irányadó  
a  hazai pártvezetés részére (igaz, „m agánvélem ény” -nek sem lehet deklarálni20) -  és az o tt 
elhangzott állításokat részben helyesbítették is - ,  nem  kétséges, hogy a moszkvai folyóiratban 
megjelent cikk kedvezőtlen közhangulatot keltett a költő körül, és hozzájárult a bizalm atlanság 
fokozódásához.

Természetesen: mindez nem  lett volna ok a ,,lehagyás” -hoz, ha felismerték volna József A ttila 
értékét, irodalom történeti jelentőségét, nagy költő voltát. De 1932-1933-ban -  m int tudjuk -  
még legértőbb kortársai sem igen látták meg benne a nagy költőt; a Külvárosi éj -  első nagy, 
érett verskötete -  még éppen csak hogy m egjelent, -  néhány legszűkebb barátján  kívül 
ekkor még kevesen értették m eg.21

Költészetének ekkor nem csak a konzervatív jobboldalon és a radikális jobboldali m ozgalmak 
körében akadtak dühös tám adói, nemcsak a N yugatban jelentek meg róla kiváló írók és költők 
tollából meg nem  értő kritikák22 -  a munkásmozgalmon, sőt az illegális K P-n belül is voltak 
költők és kritikusok, akik tám adták  költészetét. M íg pl. Gergely Sándor, Fábry Zoltán és D an- 
zinger (Agárdi) Ferenc, akkor az illegális p á rt tagjai, megbecsüléssel írtak a Döntsd a tőkét és 
a  Külvárosi éj-kötetről, és József A ttilát kiváló szocialista, illetőleg proletárköltőnek tarto tták ,23 
addig Pákozdy Ferenc a Társadalm i Szemlében érteden, alap jában  elutasító bírálatot közölt.24 
M ég vitatott kérdés, és a kutatás további feladata tisztázni, m ennyi volt a része a b írá la tban  
a  szerzőnek és m ennyi a Társadalm i Szemle egyik vagy másik szerkesztőjének, az azonban 
kétségtelen, hogy benne nem csak személyes indulatok, nemcsak a költő személye körüli viták 
csapódnak le, hanem  a cikk szerzője egy elavult, merev, szélsőségesen rappista irodalcm - 
szemlélet esztétikai érveit használja -  így világítva rá  arra , hogy a költő műve körül esztétikai, 
irodalomelméleti nézetek is csaptak össze.

Flozzá kell tennünk: a m agyar párt és a nemzetközi kom m unista mozgalom ekkori egész 
politikai vonala, beállítottsága, m int azt a párttörténetírás m a m ár megállapítja: szektás, balos 
jellegű hibákkal volt terhes. S habár 1933-tól egyre nagyobb volt az illegális párt soraiban az 
ellenállás a szektás politikával szemben, az még néhány évig jellem ezte a párt vonalát, akcióit. 
Ennek a szektás, balos jellegű vonalnak egyik m egnyilvánulása volt az értelmiségiek sajátos p ro b 
lém áinak értetlen, m erev kezelése, am it persze egyes, a forradalm i hullám m al a párthoz csapódó, 
m ajd attól elmaradozó értelmiségiek m agatartása indokolni is látszott. Alkotó művészek, nehe
zen kezelhető, bonyolult íróegyéniségek problém áival pedig ebben a periódusban az ezernyi 
más, súlyosabbnál súlyosabb problém ával küzdő p á rt nem  tudott m it kezdeni. A párt itthoni v e 
zető gárdája nagyrészt 20-30 év közötti fiatal munkásokból állt, akik az ilyen problém ák meg
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oldásához szükséges képzettséggel nem  rendelkeztek. Egyébiránt József Attila „lehagyása” -  
az eddigi tudomásunk és emlékezések szerint -  nem is került valamelyik vezető pártszerv elé, -  
sem a budapesti pártbizottság, sem az itthoni KB, s különösen a Külföldi Bizottság nem  foglal
kozott vele. M inden alapunk megvan annak feltételezésére, hogy a kérdésről valamelyik kerületi 
pártbizottság -  mint a rra  illetékes pártfórum  -  döntött. Fellebbezésre vagy a kérdésnek a m ai 
fogalmak szerinti pártszerű m egtárgyalására a párt akkori helyzetében nem volt mód.

III.

1933 elejétől tehát -  feltételezésünk szerint -  József A ttila kívül került az illegális p árt keretein. 
A Reménytelenül keserű hangja ennek az egyedüllétnek tanúbizonysága is:

Az ember végül homokos, fejével biccent, nem remél,
szomorú, vizes síkra ér, Én is így próbálok csalás
szétnéz merengve és okos nélkül szétnézni könnyedén.

És bizonyos, hogy a Téli éjszaka kezdetének „Légy fegyelm ezett!” intése erre a m egrendülésre 
is vonatkozik; és az Egy kisgyerek sír iszonyatos emléke is ebben a magányosságban tör ki belőle. 
1933-1934-ben írt verseiben felesel egymással a marxizmus-leninizmushoz, a munkásosztályhoz 
és a vezetéshez való hűség és az egyéni sorsán érzett kétségbeesés, a magányérzés, az elszigetelt
ség. Ez a feszültség hatja  á t a Város peremén, az Elégia, a Téli éjszaka, az Alkalmi vers, az 
Eszmélet sorait.

És ugyanakkor -  ugyanezekben az években és hónapokban -  József Attilát mélyen nyugtala
nította és megrázta az, am i az egész világ minden haladó em berét, egész munkásmozgalmát 
és m inden becsületes értelmiségijét: a német fasizmus uralom ra ju tása. 1932. jan u á r 30-án 
nevezik ki H itlert kancellárrá, februárban ég a Reichstag, a barna  rémuralom egyre szemér
metlenebb nyíltsággal rendezkedik be, és a novemberi népszavazás mintegy szentesíti azt. 
Mély megrendülés és csalódás; azon, hogy olyan országban, ahol a munkásmozgalom bölcsője 
volt, M arx és Engels hazájában, ahol hatalmas legális K om m unista Párt működött, óriási 
szakszervezetek s nagy és befolyásos szociáldemokrata p á rt -  o tt a nyílt terror, a jobboldali 
reakció, a  militarizmus kerülhetett uralom ra; mély m egrendülés és csalódás azon, hogy a 
tömegek egy része megszédült a szociális demagógiától, m egrettent a terrortól, és engedelmesen 
szavaz az új rend mellett. Ennek a következményekkel oly terhes eseménysorozatnak hatására 
rendkívül sokan -  a baloldali értelmiség soraiból -  meginogtak, kétségbeestek és új megoldásokat 
kerestek; sokan úgy érezték, 1919 u tán  ez a munkásmozgalom másik nagy veresége. M agyar- 
országon is megindult a nyíltabb terror; az 1932. évi statárium , a p á rt vezető garn itúrájának  
lefogása, Gömbös Gyula korm ányra kerülése jelezték a végzetes u tat.

József A ttilát is mélyen m egrázta, elgondolkoztatta, sokban eddigi elgondolásai felülvizsgá
latára késztette a ném et és m agyar fasizmus uralm a. De ő -  sok más íróval ellentétben -  a 
munkásmozgalmon belül, a marxizmus-leninizmushoz való hűség alapján kereste a kivezető 
utat. Útkeresésének tanúi nagy erejű versei; és elméleti összefoglalása az a cikke, amely a leg
nagyobb vitát váltotta ki a pártta l, A z egységfront körül cím ű, am ely 1933 májusában je len t meg 
az Üj Harcos című folyóiratban. Ezt a cikket m ár bizonyosan nem  párttagként írta; több kitétele,, 
egész hangvétele arra enged következtetni, hogy azt m ár a p á rt szervezeti keretein kívül levő, 
de ahhoz ragaszkodó em ber írta.

A cikk voltaképpen egy sorozatba illeszkedik: Az Új H arcosnak az egységfront kérdéséről 
folytatott vitájába;25 és közvetlen a K M P  „Egységfront Füzetek” c. kiadványával, s másrészről 
a Szociáldemokrata P árt részéről az ,,egységfrontmanőver” -t visszautasító cikkekre válaszul.. 
M int ismeretes, József A ttila cikkére az Új Harcos következő szám ában egy Téglás aláírású 
cikk2® éles hangon válaszol. A mai szemlélőnek eléggé nehéz igazságot tenni ebben a v itában; 
József A ttila cikkének fő indítóoka az a -  verseiben felismerhető -  megrendülés és mély csalódás, 
amelyet a fasizmus németországi uralom ra jutása okozott benne. Ennek a keserű tapasztalatnak 
hatása a la tt igyekszik megvizsgálni az eddigi u tat, az eddigi politikai elgondolásokat s keresni új, 
megoldásokat. Ennek a m egrendítő élménynek hatására kezdett kételkedni m ind a kommu
nista, m ind a szociáldemokrata pártok politikájának helyességében, és nagymértékben felelőssé
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tette őket az eseményekért. K étségtelen, hogy cikkének egyes m egállapításai helyesek voltak, 
íg y  p é ld á u l igaza volt ab b an , hogy a  K M P  néhány ponton leegyszerűsítve érté
kelte a helyzetet (a fasizmus uralom ra kerülésének előzményei, a ném et kispolgári tö
megek viselkedése) és helytelenül lá tta  a fasizmus azonnali forradalm i harccal való meg
döntésének lehetőségét. M aga a K om intern igazította helyre az értékelést: az 1935. július 25-én 
összeült V II . Kongresszuson D im itrov referátum a és a határozat is az eddiginél erősebben hang
súlyozza a  teljes fasisztaellenes népfront megteremtésének stratégiáját, a harc  szükségességét 
a  dolgozó rétegek napi követeléseiért, az egységes szakszervezeti m unkát. U gyanakkor a V II. 
Kongresszus a  fasizmus elleni közös harcot állította középpontba, a szociáldemokratákkal való 
egységfront megteremtését (de a szociáldemokráciával m int eszmei irányzatta l való harc 
továbbvitelét) is sürgette. A V II. Kongresszus egyúttal rám utato tt a kom m unista pártok munká
jáb an  előforduló egyes hiányosságokra, köztük olyanokra, amelyeket József A ttila is kifogásol 
(„nem  tu d ták  mozgósítani a töm egeket úgy politikai, m int gazdasági term észetű részletkövetelé
sekért; . . . elhanyagolták a m unkát a  reformista és a fasiszta szakszervezetekben . . . lebecsül
ték a parasztság  és a városi kispolgári tömegek közötti m unka jelentőségét” 27). Az 1936. januárban  
a K M P K özponti Bizottsága álta l kiadott „Elvtársi levél” sokban a József Attila cikkéhez 
hasonló m ódon, hasonló szellemben tárgyalja a fasisztaellenes népfront kérdését, és különösen 
élesen száll szembe a szociáldemokrata párttagokkal kapcsolatos szektás, bizalm atlan néze
tekkel. („A  fasizmus elleni harcot akaró  szociáldemokrata tömegek álláspontjának legmesszebb
menő tiszteletben tartásával, az álláspontok közti közeledés őszinte keresésével kell m egm utat
nunk, hogy az akcióegység a mi szám unkra nem  m anőver, nem a szociáldem okrata párt gyen
gítésére irán y u l, hanem a szociáldem okrata pártnak  a fasizmus elleni harcba való bevonása, 
a proletárgyőzelem  biztosítása a célunk.” 28) Kétségtelen ugyanakkor, hogy a cikkben valóban 
m egm utatkozik József Attila skolasztikus okoskodásra való hajlam a, kétségbeesésének tükröző
dése, s egyes helytelen állítások is találhatók benne (pl. a szervezettség bizonyos fokú lebecsülése, 
a szociáldem okrata tömegekre való utalás stb.). Nem  látta  helyesen a szociáldem okrata vezetők 
-  azóta történelm ileg bebizonyított -  felelősségének kérdését sem. A Téglás-cikk a párt akkori 
álláspontját fejezte ki; éles és m erev volt, tovább taszította József A ttilá t a párttó l, egyes meg
állapításai politikai megbélyegzésnek számítottak. Az Új Harcosnak ugyanabban  a számában 
pedig, am ely  József Attila cikkét közölte, megjelent egy érteden bírálat is a Külvárosi éjkötetről.

Az Űj H arcosban lefolyt vita  következménye tehát az volt, hogy József A ttila  még messzebb 
került az illegális párttól; verseiben is fokozódik ekkortól a magány érzete; az illegális párt és 
közte szaporodtak az immár elvi ellentétek. Valószínűnek látszik, hogy ez időből -  vagy néhány 
hónappal későbbről, 1933 végéről, 1934 elejéről -  szárm azhatik az a ta lán  a budapesti párt- 
szervezettől származó utasítás több elvtársnak, hogy József Attila nem  tag ja  a pártnak, meg 
kell vele szakítani a kapcsolatot. Ez sem volt formális kizárás,29 csak a „lehagyás” megerősítése.

H a az eddig  lefolyt folyamatot értékelni akarnánk, meg kell állap ítanunk, hogy a KM P 
ebben az időben  nem volt olyan helyzetben, hogy a közte és József A ttila közt keletkezett konflik
tust meg tu d ta  volna oldani. M a m ár közhely, hogy a K M P ebben az időben szektás politikát 
folytatott, am ely  áthatotta a párté le t m inden területét. De ezen túlm enően, az illegalitás súlyos 
körülm ényei között is ismert személyi és eszmei problém ákat tekintve sem fordíthatott oly 
figyelmet az ügynek, hogy József A ttila  bonyolult költői és emberi értékeit felismerni és azokat 
a helyes irán y b a  fejleszteni tu d ta  volna. (M int ahogy erre több neves kortársa sem volt képes.) 
Kevéssé érte tték  meg belső forrongását, vívódását, útkeresését, kérdésfeltevései mögött nem 
érezték m eg m indig a néphez, a mozgalomhoz hű költő szavát. A pártnak  értelmiségi területen 
dolgozó tag ja i is merevek és türelm etlenek voltak vele szemben.

József A ttila  és a párt közti eltávolodásért tehát egyként felelős a költő és az illegális párt 
akkori po litikája  és körülményei. A történteket lehet mélységesen sajnálni, meg kell érteni 
és tanulságokat kell levonni. De semmi esetre sem helyes a felelősséget egyes személyekre hárítani.

IV.

1933-34-től fogva a pártta l való kapcsolat megszakadását, Az egységfront körül c. cikkről folyó 
vitát követően a költő és a p á r t között szaporodtak a nézetkülönbségek, a véleményeltérések; 
ezek nyom ait észlelhetjük egyes verseiben is, s megnyilvánulnak egy-két a Szocializmusban

16



s más helyeken megjelent cikkeiben. Irodalompolitikái, irodalomszervezői tevékenységében ekkor 
nem  támaszkodott a pártra . M ásrészt G arai János (ekkor párttag ) József A ttilát gúnyoló versét 
ekkor terjesztették a pártszervezetben. A Szovjet írók I. Kongresszusára (1934), m int ismeretes, 
M agyarországról Illyés Gyula és Nagy Lajos utazott ki. A kongresszusra való meghívás kérdése 
körül még van tisztáznivaló, a további kutató-értékelő m unkára  itt is vár még feladat. Lehet
séges, hogy beszélgetésekben, egyes tárgyalásokon szóba kerü lt József Attila neve is; de nehéz 
elhinnünk azokat az állításokat, amelyek szerint József A ttila  személye egyáltalán komolyan 
szóba került a Szovjetunióba való kiküldetésnél. H a a kérdést nem  retrospektív módon, mai 
szemmel, hanem az akkori tényleges történelmi szituációba belehelyezkedve vizsgáljuk, fel kell 
ismernünk, hogy a kiutazásnál más szempontok lehettek előtérben. Olyan em bereket kellett 
kiküldeni, akik -  amellett, hogy feltételezhetően nem ellenséges beállítottságúak a Szovjetunió 
irán t -  nagy sajtópublicitással rendelkeznek, polgári körökben „szavahihetők” . József Attilától 
-  akinek már a rendőrséggel is volt dolga -  egyetlen nagy példányszám ú polgári lap sem hozott 
volna a Szovjetuniót népszerűsítő cikksorozatot. Amellett az t sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy egy „volt p árttag” , akinek -  a párt megítélése szerint -  zavaros, a párt adott 
politikájával szembenálló nézetei vannak, sokkal kevésbé tűnik  alkalmasnak ilyen m egbízatásra, 
m in t egy indifferens, de jó indulatú  polgár, amilyennek Nagy Lajost tartották.

Az azonban kétségtelen, hogy József Attila vágyódott a Szovjetunióba, ki akart volna menni 
a  kongresszusra, így tehát a mellőztetés rosszul esett neki, és tovább rontotta viszonyát az illegális 
p á rtta l.30 M agányában és útkeresésében -  amelyet fokozódó betegsége csak súlyosbított -  ekkor 
fordul rövid időre ismét a Szociáldemokrata Párt felé, ekkor keveredik a (ma is tisztázatlan 
szerepű) Rátz K álm án „nem zeti kom m unista” körébe rövid időre. K iutat, megoldást keres 
a  kor problémáira, de olyan megoldást, hogy hűséges lehessen a marxizmus-leninizmushoz, 
a mozgalomhoz, -  olyan megoldást, am elyben egyre teljesebb szocialista hum anizm usa érvé
nyesülhet. És még ezekben a nehéz években (1934-35) is a szocializmusért való aggodalom, 
a tömegekkel, a munkásosztállyal való együvétartozás jellem zi József Attila m agatartását. 
M egrázó ma is nyomon kísérni, hogy küzd benne sértődöttség és bizalom, a párthoz való tartozás 
vágya és a hibák m iatti félelem. Egész m agatartásának, költészetének egyik fő mozgatója ez az 
ellentét. Hadd idézzük csak egyik újonnan előkerült, ez időből származó töredékét:

Díványon fekszem, sziszegek:
„Na várjatok !”. . . S  egyszerre hallom 
-  gyötrően: Munkát ! Kenyeret ! -  
Kiabálnak az utcasarkon

S rohanok, majdnem azt sikoltom -  
„Várjatok hát. Megyek, megyek . . .”
M it gyermeki dac ! Igazi voltom 
Küzdő, emberi szeretet.

V.

Külön probléma: vajon élete utolsó éveiben József A ttilának volt-e ismét szervezeti kapcsolata 
az illegális párttal? A Szociáldemokrata P árt egyes köreivel, M ónus Illéssel való kapcsolata csak 
aránylag  rövid ideig tarto tt; 1935 végétől pedig a Szép Szó előkészítésén dolgozott. M int isme
retes, Vértes György könyvében azt állítja, hogy 1936 elején a G ondolat és a Szép Szó m unkájá
ban  József Attila szinte pártu tasításra, illetőleg mintegy az ő általa közvetített jóváhagyásra 
vett volna részt.31

Nincs okunk rá , hogy Vértes emlékeinek hitelességében kételkedjünk; bizonyára folyt meg
beszélés József Attila és közte, ha nem  is valószínű, hogy ennek hatására vállalta a költő a szer
kesztést. Tény azonban az, hogy a Gondolatban József A ttilának  mindössze egy verse jelent 
m eg, az is másodközlésben; a Szép Szó legtöbb cikke pedig a „m egreformált liberalizm us” 
vonalát követte. A Szép Szó m unkájában, szerkesztésében meg lehet különböztetni egyes sza
kaszokat; alaposabb vizsgálatra vár még az az eddig is sokat v itatott kérdés, hogy milyen 
szerepe, irányító és döntő befolyása volt a lapban, m egindításában, politikai arculata kialakításá
ban  József A ttilának, és m ennyi Fejtő Ferencnek, mennyi Ignotus Pálnak. Á ltalában: az 
1935-37-es évek irodalmi-szellemi mozgalmainak és a párt szervezeti s főleg közvetett eszmei 
hatásának kérdése még távolról sem felderített kérdés. A Szép Szót illetően bizonyos azonban, 
hogy (a költő versein kívül) a folyóirat cikkeinek többsége szinte kezdettől végig a „m egrefor
m ált liberalizmus” vagy a polgári radikalizmus álláspontján állt. Vértes Györgynek József 
A ttilával folytatott ekkori beszélgetései pedig nem tekinthetők egyszerűen a „K M P  támogatásá
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пак” 32 -  a n n á l kevésbé, m ert 1938-ig a párt rendszeres kulturális m unkájáról nem  lehetett szó. 
A Szép Szó m unkájában tehát nem igen észlelhetni az illegális párt befolyását.

M indem ellett úgy látszik, hogy 1935 második felétől, végétől kezdve az illegális párt és József 
Attila viszonya rendeződött;33 p rózai cikkeiben ekkor ismét a történelmi m aterializm us alapján 
áll, verseivel pedig a kor legm élyebb törekvéseit fejezi ki. A Kom intern V II. Kongresszusa által 
m egh irdetett és a magyar illegális p á rt vezetői által lassan, vonakodva, de végül is követett 
politika, a  fasisztaellenes egységfront vonalán áll. Elvi, politikai, általános kérdésekben általá
ban nem  volt élete utolsó éveiben nézeteltérés, vita József A ttila és a párt között; a személyes hán
tást nem  tu d ta  elfeledni, a  népfrontpolitika m inden egyes lépésével sem m indig értett egyet.34

Szervezett kapcsolat azonban a p á r t és közte nem volt ebben az időben eddigi tudomásunk 
szerint; a n n á l kevésbé sem lehetett, m ert -  m int ismeretes -  a K M P hazai szervezeteit a Komin
tern 1936-ban feloszlatta, és azok csak 1938-ban, József Attila halála u tán  szerveződtek
újjá.

De a moszkvai Új H ang m ár 1938-ban két ízben is közöl József Attila-versciklust, és 1939 
után , főleg pedig a háború éveiben -  a kommunisták szám ára m ár a p árt költője volt, az illega
litásban, a  börtönben, a háborúban  az ő versei, szavai lelkesítettek- ,  s viszont: a kommunisták 
m unkájának  nagy és döntő része van  abban, hogy költői műve egyre szélesebbkörűen ismertté 
és szeretetté  vált. Cikkek és megemlékezések, ham vainak 1942-es Budapestre hozatala, szavaló
esték tanúskodnak erről,35 -  s így egyáltalán nem volt előzmény nélküli, hogy 1945-ben a K M P 
tűzte lobogójára nevét.

VI.

A fent elmondottak egyetlen kérdésre, egyetlen problém ára, József A ttilának az illegális 
K om m unista Párthoz való szervezeti viszonyára vonatkoznak. Külön kérdés: József Attila egész 
életm űvének a párthoz való viszonya. H a magunkévá tesszük azt az elvet, hogy a szocialista 
irodalom  nem  azonos a kom m unista p árt tagjai által m űvelt irodalommal, hanem  annál tágabb 
fogalom, hogy nem a szervezetszerű párthoz tartozás, hanem  a művek eszmeisége tesz valakit 
szocialista íróvá, sőt pártos íróvá, akkor József Attila párttagságának kérdése a biográfia egyik 
-  a lárendeltebb  -  problém ájává válik. József A ttila lírája -  történeti távlatokban tekintve -  
kifejezi, kim ondja a m agyar nép , a magyar munkásosztály legmélyebb vágyait, törekvéseit, 
helyesen tükrözi legigazibb aspiráció it; s még nagyobb távlatban: egész m unkásságának mondani
valója egybeesik a nemzetközi munkásmozgalom irányával, törekvéseivel. M ég csak nem is az a 
fontos, vajon  minden lépésben|követte-e az illegális p á rto t, hanem hogy működésének fő  iránya 
egybeesett az illegális pártéval. Az a József Attila, aki felismerte a kor legnagyobb veszélyét, 
a fasizm ust, aki az ellene való h arcb an  -  ha tévesen vagy naivan is -  az egységfrontot javasolta, 
aki élete végéig a történelmi m aterializm us hívének vallotta magát, akinek verseiben mindvégig 
az em berben  való bizalom csendül fel -  az történelmileg a magyar munkásosztály, a magyar 
kom m unisták nézeteinek és törekvéseinek képviselője volt. Egész műve a p á r t eszméit, a magyar 
m unkásosztály szellemét és értékeit tükrözi, késői m űve pedig a p á rt antifasiszta népfront- 
politikáját. József Attila á tm eneti párton  kívül m aradása ellenére kom m unista volt és m aradt 
m indvégig. S hozzátehetjük m ég: útkeresésében, kutatásában is azt a szocialista humanizmust, 
„a  dolgozók okos gyülekezetét” , a „finom fém -állam ot” kereste, am elyet a mi éveinkben a 
X X . kongresszus után kezd m egvalósítani a nemzetközi munkásmozgalom; demokráciának és 
fegyelem nek azt az értelmes együttesét, amelynek működésén ma m unkálkodunk: ahol ,,a szabad
ság a rend, mindig érzem a végtelent.”

Ezek a  megállapítások term észetesen nem oldanak fel m inden ellentm ondást; nem  tagadható 
az az e llen tét, amely a m agyar munkásosztály nagy költőjét, a legnagyobb szocialista realista 
lírikust egy rövid időre szem beállította a m agyar munkásosztály élcsapatával, az illegális Kom 
m unista P ártta l. Ezek az ellentétek elsősorban elviek és nem személyiek voltak. Ebben a 
tek in tetben  is hangsúlyoznunk kell: véleményünk szerint nem helyes az a módszer, amely a 
viszony alakulásának egyes fázisainál, a viszony megromlásával elsősorban személyi motívu
m okat keres, egyes személyeket tesz felelőssé vagy emel ki. Sajnos, ezt a m ódszert követi Vértes 
György könyve is.
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Az illegalitás nehéz körülményei között, ezernyi üldözés közepette, megtizedelve és állandóan 
a halállal szembe nézve dolgoztak az illegális pártnak azok a harcosai és vezetői, akik nem 
értették meg József A ttila  költészetét, és akik nem  értették meg aggodalmait, sem a jövő alaku
lásáért érzett gondját, nem  figyeltek fel elég érzékenyen nagyságára. S másrészről: a költő, ez az 
érzékeny ideglény is tévedett, keresésében tévutakra is tévedt, idegállapota és egészsége nem 
bírta  az illegális p á rt fegyelmét. Ám ezen túlm enően: kétségtelen a nemzetközi m unkásm ozgalom 
nak (s ezen belül a m agyar pártnak) sokban türelm etlen és objektív történelmi körülm ényeink
hez képest is szektás vonala, balos politikája (és ezen belül esztétikája, irodalompolitikája) 
került összeütközésbe a kiutat kereső, nyugtalan és csapongó, olykor tévútra is tévedő költővel, 
aki azonban tévedéseiben és kiútkeresésében is hű akart m aradn i a marxizmushoz, a történelm i 
materializmus, a munkásosztály ügyéhez. Nem egyéni jó - és rosszakarat, nem  személyek, 
hanem  elvek és megítélések ütköztek itt össze.

S mégis: nemcsak a m agyar munkásosztály nagy költője, nem csak szocialista költő, hanem 
pártos költő, szocialista realista költő is volt József Attila. M ert ha a pártosság az esztétikum 
részévé vált világnézet, a párt politikájának vagy stratégiájának elfogadása és követése -  akkor 
József Attila, átm eneti összeütközése ellenére a p árt egy-egy lépésével vagy egy-egy vezetőjével
-  a párt költője, pártos költő.

A József Attila és az illegális K om m unista Párt viszonyának vizsgálata persze nemcsak 
történeti, s nem is csak elméleti kérdés -  égő, mai tanulságokkal is szolgál. M ondhatnók egy
szerűen: int a szektás hibák, a durvaság, a türelmetlenség elkerülésére, figyelmeztet a rra  is, 
hogy minden új felismerésre, új gondolatra fel kell figyelni. B átran  -  és történelmi érzékkel kell 
szembenézni a hibákkal, az illegális p á rt hibáival is; nem  eltitkolni kell -  és személyi kérdéssé 
lefokozni -  az egy-egy politikai vonal hű követése által elkövetett hibákat. József A ttila  és az 
illegális K M P viszonyának vizsgálata figyelmeztet az íróval, a  művésszel való bánásm ódra, 
megbecsülésének fontosságára, arra, hogy a párt harcosai nehéz napi m unkájuk közben is 
figyeljék a velük együtt küzdő kommunista művészt is; és figyelmezteti a kommunista m űvészt is: 
igyekezzék m egérteni, átlátni a politika, az országvezetés sok nehéz gondját, napi p roblém áját,
-  és túlzások nélkül, felelősségteljesen segítsen a maga m ódján, a m aga eszközeivel ebben.
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KISS L A JO S

A z  esszéíró Illyés

Az irodalm i köztudat odaítélte m ár Illyésnek a legnagyobb élő költő címet. S a m agyar próza 
mai mesterének is őt tekinti. Joggal benne látjuk nyelvünk legértőbb gondozóját. Nem  nyelv
csősz, terem tő pallér, Kosztolányi alkotó nyelvzsenijének legméltóbb mai letéteményese. Nem 
volt könnyű jelentős p rózát terem tenie, hiszen azt a hagyományos m űfajt -  a regényt és a 
n o v e llá t- , tehát a prózai nyelvteremtés leghatékonyabb útjait csak épp hogy érintette. Töretle
nebb terepet választ: m egterem ti a m agyar helyzetjelentés sajátos illyési m űfaját a Puszták 
m iében s egy teoretikusan „el nem kötelezett” , tehát nyelvében és argum entum aiban szabadon 
mozgó irodalm i esszét. Azonban ez nem  azt jelenti, hogy Illyés nem teoretikus, de még mennyire 
az, ha az adott gondolat kibontásának ez a m ódja, de éppúgy irodalm ian érdekes és közvetlen, 
vagy „csak egyszerűen mesélő” , ha m ondandójának közlése így lehet igényes.

Elsősorban nem elbeszélő prózánkat gazdagítja, persze azt is, az értekezőt, a gondolat
hordozót és a gondolatközlőt. A m agyar regény és novella nyelvezete és stílusa M ikszáth, G ár
donyi, Tömörkény, M óricz, M óra, K rúdy, Kosztolányi stb. u tán  természetesen demokratikus 
és a szó legjobb értelmében népi. A nyelvi form ának ettől a népiségétől még azok sem távolodtak 
el teljes egészében, akik tartalmilag-eszmeileg elkanyarodtak a néptől. M olnár Ferenc bár
m ennyire urbánusán zsonglőr, Herczeg Ferenc bárm ennyire társadalm ian választékos, ami 
eszközeikben értékes, annak  köze van a m agyar nyelv irodalmi hagyományaihoz. De ezt nem 
m ondhatjuk el a m agyar értekező prózáról, a kritikáról és az esszéről. Az Ingyen lakoma bevezető
jében Illyés így jellemzi ezt az állapotot. „Különös jelenség, de így van: épp amikor valaminek 
a m egmagyarázását vállaljuk, mi, kritikusok, akkor vagyunk a legérthetetlenebbek. É pp  amikor 
megvilágítani akarunk valam it, akkor engedélyezünk magunknak legtöbb homályosságot.” 
Ebből természetesen nem  következik az, hogy például Péterfy Jenő, Babits M ihály, Kosztolányi 
Dezső, Laczkó Géza, Halász Gábor, Bálint György, Németh László és még nagyon sokan 
mások előttük és velük egy időben nem alkottak valóban irodalom történeti értékű esszét. Sőt: 
gondolatilag és nyelvileg demokratikusak is. Hogy példáinknál m aradjunk, én az t hiszem, 
Kosztolányit és Bálint Györgyöt mindenki m egérti, akit a probléma egyáltalán érdekel. Babits, 
Halász G ábor és Ném eth László gondolati és nyelvi színvonalát pedig sajnálnám  feláldozni 
egyfajta őket is népszerűsítő esszé-demokratizmusért. És Illyésnek mégis igaza van. H a azt 
nézzük, hogy teoretikusainknak, kritikusainknak mire kell törekedniük. H a a kritika szellemi 
hatékonyságára adunk valam it. S igaza van akkor is, ha a mai értekező próza tendenciáit 
és típusait megvizsgáljuk. De itt most elsősorban nem  erről van szó. Az esszéíró Illyésről. Ö  tuda
tosan elhatározza m agát e műfaj dem okratizálására: „Az itt következő lapokon fölfedezhető 
ilyesfajta -  népszerűsítő? népközelítő! -  kísérlet; kísérlet s nem eredm ény.”

Nekünk -  olvasóknak és kritikusoknak -  jogunk és okunk van eredménynek nevezni. A ,,nép- 
közelítés” -ben Illyés valóban túlm ent a teoretikus Babitson és H alász Gáboron. Teoretikusan 
pedig, a nyelvileg-gondolatilag közvetlen Kosztolányin. Az irodalom értő olvasók és kritikusok 
elégedettek lehetnek a tanulm ányíró Illyéssel. Benne az elmélkedő egységes gondolatrendszert 
terem t, az író ezt emberileg-erkölcsileg hitelesíti, s megalkotja hozzá a szellemi hatékonyságot 
biztosító műfaji-nyelvi form át. Azonban, ha saját célkitűzései szempontjából tesszük fel a kér
dést, nem  lehet teljesen elégedett. Nem lehet, m ert esszéíróként -  elnézést a kifejezésért -  „népi 
m axim alista” . Mind önm agával, m ind olvasóival szemben. Kezdjük az olvasóval. Az Ingyen 
lakoma előszavában találjuk ezt a m egállapítást: „Petőfit m inden parasztlegény érti. Petőfi 
értelmezőit jobbadán csak maguk az értelmezők . . .” Illyés nyilván azt az „értelm ezést” , azaz 
az olyanféle tanulm ányt tekinti igazán „népközelítőnek” , tehát eszményinek, amit a nép is 
megért. Fő célkitűzésnek ez a legnemesebb igény. S önmagunkkal szemben is ez a legtöbb, m ert 
érzéseink és gondolataink tökéletes tisztázására és világos, pontos megfogalmazására ösztökél. 
Ezt teheti az író az olvasó érdekében. Illyés m aga is ezt teszi. S a m aga érdekében? A bban is 
van m it tennie. A demokratizmusnak, a „népközelítésnek” határai is vannak. S ezek az író 
részéről egybeesnek a tehetség, az eredetiség határával. Az, ahogyan például Veres Péter a 
népről ír vagy szól, sajátos gondolkodásának, „érzéki” -tapasztalati reflexióinak, a rá  jellemző
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témakezelésnek a függvénye. Az ő rokonszenves „nép-közvétlenségét” sokan követhetik, sokan 
tanu lha tnak  tőle. Elsősorban azok, akik a m aguk hasonló képességét tágítják. De úgy vélem, 
hogy például Németh László a ,,népközelítés” -nek ezen az ú tján  inkább saját tehetségétől 
távolodnék el. Az ő munkássága igen jó  példa, m ert íróként és fordítóként is használja a tápláló 
népi forrásokat. Népiségének jellegét, vagy ha úgy tetszik fokát, mégsem valamiféle elvont 
szellemi demokratizmusból fakadó igény határozza meg. Tehetségének feltételei. Ezért lesz 
ez az intellektuális népiség organikus, hiteles és eredeti. E rre legnagyobb példa Bartók. Az ő népi- 
sége valóban megszüntetve megőrzött. Nem olyasm it hozott létre, am it minden parasztlegény 
m egért, de olyat, am it m egérthet. Legmesszebb tekintő célja az irodalom nak is ez lehet, és az 
„értelm ezésnek” , az irodalm i esszének is.

De most térjünk vissza az Illyés-féle „népközelítés” -hez. Nézzük a saját lehetőségei felől. 
Illyés, a költő - s a  prózaíró is -  megtett m indent azért, hogy művészete a néphez szóljon, 
a népé legyen. A néphűséget nem  programként vállalja. A saját m agához való hűség alfája és 
óm egája is csak az lehet. S m indezzel együtt Illyés mégsem a „m inden parasztlegény” költője 
és esszéírója. Nem a biblia- és Petőfi-forgatók kedvence. Valami elidegenedés m ent itt végbe? 
N em  hiszem. Illyés nemcsak valóságosan, szellemileg is visszatér szűkebb pátriájába, de a maga 
taposta „bartóki úton” . Ami természetesen mégiscsak „illyési-út” , m ert végső fokon -  a kor 
feltételein túl -  saját tehetségének természete határozza meg.

M ondjuk meg nyíltan: legigényesebb versei -  hogy az újabbakból csak néhányat említsek -  
a Bartók, A reformáció genfi emlékműve előtt, vagy éppen a Mozgó világ, mely a költő szűkebb 
hazájának  mozgását is érzékelteti, nem élvezhető bizonyos ismeretek és műveltség nélkül. 
S am i a  legfontosabb: egy sajátosan Illyésre hangolt szellemi koncentráltságra is szükség van. 
Legnagyobb versei igazi befogadásának ez az előfeltétele. V ajon népiségének fogyatékossága 
ez? M egint azt kell m ondanunk, nem . Ha ősét keressük -  de nem  a  vallott eszmények alapján, 
hanem  a költői gondolkodási típus szerintit - ,  akkor az nem  Petőfi -  bárm ily furcsán hangzik is - ,  
hanem  Arany. Az, am it Illyésre hangolt „szellemi koncentráltságnak” neveztünk, általánosabb 
érvényű irodalom történeti jelenség. Ugyanígy beszélhetünk A ranyra, Adyra, Babitsra, József 
A ttilá ra  hangolt szellemi koncentráltságról. M iről van  itt szó? E költők által „kikényszerített” 
újfajta „szellemi feltételes reflex” -ről. Nem m inden költészet ilyen. Petőfi bármilyen „erőszakos” , 
nem  kényszeríti az új látást, teh á t újfajta koncentrálást sem igényel, természetesen hat. Ez az ő 
forradalm ának  az utánozhatatlansága. Titka éppen az, hogy a társadalom ban és a költészetben 
szim ultán  csinált forradalm at. A m i századunkban kit em líthetnénk leginkább? T alán  Erdélyi 
Józsefet. Az ő költészete a tapasztalhatóság, a közvetlen érzékelhetőség szintjén mozog nagy 
verseiben csakúgy, m int k lapanciáiban. Némely írói életmű éppúgy a természetes tapasztalat 
forrásaként hat, m int m aga az élet. Ezek nem igénylik azt a bizonyos „költőre hangoló szellemi 
koncentrálást” . Illyés költészete igényli. Á ltalában nem  tartozik a spontánul ható alkotók közé. 
És am in t láttuk, ennek oka nem  a népiség h iányában  vagy fogyatékosságában keresendő, 
hanem  a tehetség term észetében és kibontakozásának társadalm i körülményeiben.

A m it a költő népiségéről, „népközelítő” gondolatairól elm ondtunk, m utatis m utandis, érvé
nyes teljes mértékben az esszéíróra is. I tt  azonban van egy külön problém a is. Személyes tapasz
ta la tta l kezdem. Az Ingyen lakoma elolvasása u tán  az volt az érzésem, hogyha az elmúlt 30 év 
szellemi életének, irodalom történetének jelenségeivel ilyen forrásokból kellene megismertetni 
az egyetem i hallgatókat, bizonyára elolvasnák kétszer-háromszor is, az egyetemi jegyzeteket 
legfeljebb egyszer szokták. E zért lepett meg egy okos és nagy műveltségű embernek a megjegyzése, 
hogy sokszor nehezen érti Illyést. Némely versét, és megnevezte még a Népszabadságban meg
jelenő nyelvészeti fejtegetéseit. A m ondatokat -  úgym ond -  újra és ú jra kell olvasnia, hogy 
m integy összeszedje értelm üket. E probléma m agyarázatát és kulcsát az egyéni illyési gondol
kodásban s érvelési m ódban kell keresni. A kérdés az m aradt, hogy ez az érvelés m iért igényel 
-  és nem  is akárki részéről -  többszöri megfejtői nekirugaszkodást. A zt hiszem az Ingyen lakomá
nak  kevés olyan tanulm ánya van, amelyik így ellenállna. Ü jra olvasva az említett tanulm ányo
kat, az t tapasztaltam , hogy ez az „ellenállás” mégsem idegen Illyéstől. A költőtől és az esszé
írótól egyaránt nem. Csak más m értékben van m indig jelen. V annak  témák és helyzetek, 
am elyek mintegy „kiugratják” az illyési „hom ályt” . Vagy idézve a kifogásolót: „görcsösséget” .

Ezek a nyelvészeti tanulm ányok vajon -  hogy köteten kívül és a végén kezdjük -  m iért lenné
nek azok? Illyés nemcsak a stílus mestere, megszállott nyelvészkedő és nyelvművelő. Kosztolányi-
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val „versenyt beszél” m agyarul. 1935-ben Halász Gyulát „m agyarabbra korrigálja” . M ai 
nyelvészkedése csak folytatása annak a szenvedélynek, am ely végigkísérte eddigi írói útján. 
De nemcsak az. A mostani „nyelvész” Illyés praktikusabb-körülm ényesebb, m int a régi. M eg
jegyzéseiben nem az irodalm i-stilisztikai elv a fontosabb. A részletek, az extrém  vonatkozások 
nagy hangsúlyt kapnak. Az olvasó sokszor úgy érezheti, hogy a tém a nem  túlságosan fontos, az 
okfejtés pedig „egyénien bonyolult” , s hogy cikkeiben nincs m indig jelen az eszmei elemen- 
taritás. Persze, ez látszat. Vagy ha úgy tetszik: valaminek a tünete. A z időnkénti, nem általánosan 
jellemző „görcsösséget”, homályt és körülményességet nem lehet csak a tehetség természetéből megmagya
rázni. Az okok között van az eszmei visszafogottság is. Ezzel nem  azt akarom  m ondani, hogy 
Illyés valamiféle kétes értékű, m anapság kockázatosnak nevezhető nézeteket dédelget m agában, 
amelyeket csak farizeuskodva lehet becsempészni a köztudatba. Ilyenről nincs szó. Amiről szó 
van: a nép-, a nemzetszeretet és -féltés egy régebbfajta beidegződése a költőbe. Egy bizonyos 
fokig -  történelmileg és társadalm ilag -  romantikus sorsközösség-vállalás a néppel. M a ez 
Illyésnél nem program ban, csak szellemi feltételes reflex form ájában nyilvánul meg. Paradox 
módon romantikusan akkor is, am ikor praktikusan gyakorlati. Például, a nyelvészeti vagy nép- 
szaporulattal kapcsolatos cikkeiben. Illyés e tém ákat úgy közelíti m eg, m int társadalmi, szellemi, 
szociális részproblémákat. Szakszerűen, időszerűen és indokoltan. De végső fokon a problém a 
kimondása nem  közvetlen társadalmi-szociális indíttatású. A népszeretet, a nemzetféltés 
„nagyobb aggodalm a” fogalm aztatja.

Ezzel nem  azt mondom, hogy a problém ák társadalmi-szociális jelentőségét nem látja Illyés. 
De igen sokszor rom antikusan. A lárendelt kategóriái lesznek ezek a nép, a nemzet általánosabb 
princípium ának. Pedig a történelem  a fordítottját valósítja meg: a népek, a nemzetek egységeit 
konkrét, szociális szférákban alakítja ki és haladja túl is. A történelm i mozgás alapstruktúrája: 
mindig társadalmi. Egy adott társadalom  pedig csak m int törvényeinek valóságos totalitása 
érthető meg. A romantikus szemlélet éppen erről a társadalmi-szociális totalitásról m ond le, 
egy történelmileg esetleg nem  jelentéktelen vonatkozás hangsúlyozása érdekében. Ezzel viszont 
gyakran maga a hangsúlyozott problém a kerül a gyakorlati feloldás előtt lezárt szférába. Nos, 
Illyés újabb tanulm ányainak módszere: a társadalmi részprobléma-kezelés. Eszmei szándéka: a nép, 
a nemzet etnikum ának kiteljesítése és védelme, történelmi egzisztenciájának „legjobb bizto
sítása” . Az illyési „társadalm i részproblém a” az em lített írásokban m indig általánosabb népi, 
nemzeti érdeket konkretizál, aktuálisan. De mivel a praktikusan megfogalmazott kérdés és az 
általános elv közti összefüggés bonyolult, vagy éppen rejtett m arad , ezért is hat Illyés némelykor 
nehézkesnek és körülményesnek. Pedig Illyéstől nem idegen az eszmei elem entaritás, a nagy „érzelm i
leg mozgósító” társadalm i indulat. Csak nem  egyenletesen jelentkezik nála.

Illyés esszéi mintegy 40 esztendőt fognak át. A kritikusnak ezt tudom ásul kell vennie, külön
ben nem  lehet tárgyilagos és igazságos. Ez az időszak a társadalom ban és az irodalom ban is új és 
új feltételeket, új és új jelenségeket produkál. Éppígy szakadatlanul ú jat hozott az író személyi
ségének kiteljesedésében is. Ezt lá tnunk  kell, különben anakronisztikus polém iára vállalkozunk. 
Ami megkönnyíti a kritikus m unkáját, hogy eszmeileg rendkívül egységes elméleti tevékenység
gel van dolga. Nem is annyira egy ellentmondásait túlhaladó, m int inkább eszmei sejtjeiből 
kiteljesedő gondolatrendszert kell jellem eznie. Persze, csupán egy-egy kiemelt problém a kap
csán. Legyenek ezek irodalmunk -  az Illyés által is tárgyalt -  legizgalmasabb, legnyugtalanítóbb 
kérdései.

Kezdjük talán  azzal, hogy az esszéíró Illyés két nagy irodalm at tanulm ányoz: a franciát és a 
magyart. Igen, a mienket is m éltán nevezhetjük annak. Vagy csak Babits, Illyés és Ném eth László 
elfogultsága szerint az? Ez egyáltalán nem  valószínű. Ök nemcsak kiváló ismerői a külföldi és a 
hazai irodalomnak, hanem  szigorú bírálók és önbírálók is. Illyés a francia irodalom ról nem  
egyszerű értesüléseket ad. A Racine-, a Victor Hugo-, a M olière-kérdést, az Eluard- és T zara- 
portrét éppoly elmélyülten elemzi és rajzolja meg, mint például a Babits- és Kosztolányit.

De nézzük, kik azok a m agyar írók, akik az esszéíró Illyés érdeklődésének vonzókörébe kerül
tek? A legfontosabb nevek hozzávetőleges kronológia szerint: Nagy Lajos, Babits M ihály, 
Móricz Zsigmond, Erdélyi József, O sváth Ernő, Kosztolányi Dezső, Németh László, Sértő 
K álm án, Veres Péter, Sárközi György, Szabó Lőrinc, Kassák Lajos. Régebbi irodalm unk 
képviselői közül Fazekas és A rany nevét említsük még meg. Persze előkerül még számos név 
századunk irodalm ából és korábbról is. E felsorolással nem  valamiféle rosszul értelm ezett
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teljességet akarunk számon kérni, s nem  is egyfajta statisztikai felmérésre törekszünk. Ugyanis 
ezeket a tanulm ányokat változó szükséglet és alkalom hívta életre. Bizonyos mértékben. A lá t
szólagos esetlegesség -  m inden jelentős gondolkodónál ez történik -  nagyon is határozott eszmei 
tendenciát hordoz, alakít ki. É ppen  ezzel szünteti meg az esetlegességben rejlő veszélyt, hogy 
eszmeileg-gondolatilag jelentéktelenné váljék. Illyés esszéinek m aradandóságát nem a nagy 
költő tám ogatja. Az eredeti tapasztalati-gondolati felismerés. Illetve a költő is, amennyiben 
Illyés költőnek is jelentős gondolkodó.

A fenti -  nem  teljes -  névsor csak mintegy külsőlegesen illusztrálja az illyési irodalomszem
léletet, esztétikát. Ugyanis egy ilyen névsorral sok m indent lehetne igazolni. Azonban az 
elem zésekben megmutatkozó esztétika a felsorolást és határait is érthetővé teszi. De milyen is 
Illyés „esztétikája” ? Rendkívül érzékeny, érvgazdag, „esztétikai törvénytisztelő” és humánus. 
E m egállapításokkal nemcsak általánosságban akarjuk m éltatni, m egközelítően hiteles jellem 
zésére törekszünk. Az illyési esztétika tagadja m ind az életidegen, form ális esztétizálást, m ind 
pedig  az egyszerűsítő, ún. szociológiai értelmezést. A természetes tapasztalat, a hiteles emberi 
élm ény az alapja az ő teoretikus általánosításának. Esztétikai érzékenysége a művészi jelenségek 
teljesebb, intenzívebb megértését tám ogatja. Az érvgazdagság a tapasztalati argumentumok 
felhasználását és nem spekulatív szempontok érvényesítését jelenti. Az „esztétikai törvény
tisztelet” a művészet viszonylagos önállóságának elismerését. S néha annak  el túlzását. Nem 
abszolutizálását. Eltiílzását. Ez a pontos kifejezés. A hum anitás értelm e, az t hiszem, világos. 
Illyés a m űvészetet a világ, az em beri élet tükrének tekinti. Az em beri összegzőjének, sajátos 
kifejezőjének. Nem egyszerű reprodukáló  kifejezésnek, a valóságos tendenciákat hangsúlyozónak, 
tehá t olyan em beri tevékenységnek, amely különbséget képes tenni szép és rú t, igaz és hamis 
között. É ppen ebben az adottságában rejlik az em berpártolás lehetősége. M ennyivel több ez a 
steril esztétizálásnál, és mennyivel gazdagabb, életigényesebb a csak a legáltalánosabb társadalmi 
m ozgást és törvényeket érzékelő „szociológiai esztétikánál” . H a mégis valam i hiányérzés m arad 
az olvasóban, ez abból ered, hogy az „esztétikai törvénytisztelet” a forradalm i elem rovására 
érvényesül. Hogy mit értek ezen, a későbbiek folyam án világosan m egm ondom .

Illyésnek különvéleménye volt -  m ár a két világháború között -  a többé-kevésbé általánosan 
elfogadott irodalm i értékrendről. V agy még inkább értékrendekről. M ert nemcsak a „kisebb” 
írók rangsorát illetően volt nézeteltérés hivatalos és nem hivatalos körök között, hanem a 
„csúcsokat” reprezentálok személyével kapcsolatosan is. így nézhettek egymással farkasszemet 
-  ha  irodalm unk rövid életű iróniájaként is -  H erczeg Ferenc, M olnár Ferenc és Móricz, Ady, 
Babits és Kosztolányi és néha m indenkivel szembekerülve Szabó Dezső. Illyés távol állt azoktól 
a nem  esztétikai elfogultságoktól, melyek az értékrendek önkényes konstruálásához vezettek. 
Az ő szem pontja irodalom történeti és esztétikai igényű. A nyilvánvaló igazságtalanságok és 
elfogultságok tisztázására tett kísérleteit ezért érezhetjük nagym értékben meggyőzőeknek.

A felszabadulás után kialakult új értékrendszemlélet elsősorban nagy  forradalm i hagyo
m ányainknak  szolgáltatott igazságot. Kifejezve azt a mély esztétikai igazságot, hogy a korszakos 
művészi forradalm ak mindig az élet alapstruktúrájában végbemenő változások megértésén 
alapszanak. Petőfi, Ady, József A ttila költészete ezt a megértést jelképezi. M űvészetük forradalmi- 
ságán természetesen azt értjük, hogy gondolataik, igazságaik, érzéseik a társadalom  és az emberek 
szem pontjából lényegbevágóak, történelm ileg aktuálisak. A form akultúrájuk korszakos jelentő
ségét is éppen az biztosítja, hogy a lényeges-újszerű tartalm i problem atika megértése és megérte
tése hívja életre. Náluk a forma így lesz a lényeges tartalom lényeges következménye. Azonban a nehéz
ség az, hogy it t  a forradalm i m űvészet nagyon is különleges törvényével van dolgunk. Ami 
tarta lm ilag  lényeges és új, az művészileg, form ájában nagyon sokszor közepes, vagy éppen jelen
téktelen. Az a jelenség jön  létre, am iről G ábor Andor önmagával kapcsolatosan fájdalmas 
iróniával beszél. Amikor ellenfelei gonoszul és igazságtalanul „hato d ren d ű ” írónak nevezik, ő 
ezt feleli: lehet, hogy „hatodrendű” író vagyok, de az igazságaim elsőrendűek. Nekünk nem a 
G ábor-kérdés tisztázása a feladatunk, hanem  annak megállapítása, hogy az „elsőrendű igaz
ságok”  nem  mindig eredményeznek elsőrendű művészetet. S ezt éppen a forradalmi értékrenddel 
kapcsolatosan nagyon fontos m egm ondani. U gyanis sokáig hato tt az a tendencia, amely m ajd
nem  kizárólag a forradalm iságot tekintette a jelentős művészet egyetlen kritérium ának. így -  ha 
átm enetileg is -  Babits, Kosztolányi és Szabó Lőrinc igen problem atikus esztétikai és irodalom- 
történeti „helyezést értek csak el” . M egelőzni vélte őket az „elsőrendű igazságok” nem  egy
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művészileg hatodrendű képviselője. Ebben az elméleti zűrzavarban Illyés tanulm ányai ismét 
nyom on beszéltek. Sajnos, nagyon sokáig Babits és Kosztolányi életművét csak indulataink  
„m inősítették” . Elfogultságunk oly nagy volt, hogy tárgyilagosságra és tárgyszerűségre kép
telenné tett bennünket. Kétszeres csapás volt ez az élő Szabó Lőrincre, aki nem várh a to tt a 
halottak türelmes passzivitásával, ő a m indig lázadó és aktív költő, kontem plativ m agatartással, 
a Tücsökzene lírai emlékezésével védekezik. Illyés az ő jogaik védelmében nagyon sokat 
tesz.

A forradalm i értékszemléletnek a hibája persze nem forradalm iságában volt, hanem  abban , 
hogy számos esetben az esztétikai kérdésfeltevéseket „forradalm i” frázisokkal vélte m egoldani. 
Az alapról és a felépítményről szóló m arxista tanítást vulgarizáltuk, univerzális kulcsnak tekin
tettük m inden szellemi jelenséghez. Az irodalom  azonban nagyon bonyolult závárzatúnak bizo
nyult. Az elmélet „ad o tt kulcsa” számos jelenséggel kapcsolatosan elégtelennek hato tt. De mi 
m ár tapasztalatból tud tuk , hogy a zárak nemcsak szépszerével pa ttannak  fel, ha a tárgyi eszkö
zöket lehet erőszakosan alkalmazni, nyilván az elméleteket is. Ezt tettük Babits és Kosztolányi 
esetében is. Ahogy az em beri tevékenység csak részben politikai tendenciájú és tartalm ú, ezenkívül 
még differenciáltan gazdag  és sok vonatkozású, ugyanúgy az irodalom  is csak részben tekinthető 
egy ad o tt alap létét közvetlenül védelmező vagy tagadó szellemi jelenségnek. El kell ism ernünk 
azt a képességét is, hogy az alap közvetlen létérdekén túl az em beri élet sajátos szféráinak a kifeje
zője is lehet. A költő az em beri létet sokféleképpen tükrözheti. A legnagyobbak m indig meg
értették és kifejezték a társadalm i alap és a  különös emberi szférák történelmileg helyes dialek
tikáját. Ezt tette Petőfi, A dy és József A ttila  is. A zonban az em beri érdekeket -  m int ahogy ezt 
Babits és Kosztolányi életm űve is bizonyítja -  másként is lehet művészileg magas színvonalúan 
képviselni. Az erkölcs és a humánum szféráján belül. Persze olyanféleképpen, hogy az nem  jelenti az 
alap létének tagadását, hiszen ebből a költői világképből hiányzik az új alap határozott igénye 
is. Ami jellemzően benne van: az eszményibb erkölcsi követelmények, az emberi integritás védelme, 
törekvés az élet humánus vonatkozásának gazdagítására.

Illyés igazságosabb volt Babits, Kosztolányi és Szabó Lőrinc művészetével, m int a fenti szem
lélet. N em  álismérvek, valódi értékeik felől közelítette meg őket. Ilyen belső megértésre csak 
költő-esztéta képes. De a  problém a is itt van. Megértésük mindvégig túlságosan belső marad. Egyik, 
1961-ben született cikkében ezt írja Ady és Babits viszonyáról: „M íg  éltek, mégis párban , a 
m aguk módján párban já r ta k , méltók voltak egymáshoz. Ezt az igényt a védelemnek is vállalnia 
kell” . Igen, vállalni. D e annak  kimondását is, hogy e nagy p ár nemcsak alkatilag, nemcsak 
esztétikai szemléletben különbözött egymástól. Világértésben és forradalmi szándékban is. Ady 
nemcsak „bűvésznek” , de mindennek jö tt. Babits költőnek. Igaz, mesteri költőnek. A különbség 
nem azzal szökik szembe, hogy az egyik kisebb volt, m int a másik. Az egyik: forradalmian kor
szakos. A másik: korszakos poéta doclus. Ez olyan különbség, melynek kimondása nem  nagyít vagy 
kicsinyít, jellemez.

Babitsról szólva térjünk ki röviden a Halál fiai értékelésére is. Illyésnek a könyvről szóló cikke 
1935-ből való. Megjegyzéseimet ennek figyelembevételével teszem. 30 év után  a nézetek m ódo
sulhatnak. Azonban újból való nem m ódosított közzétételük bizonyos mértékig mégis v ita
anyaggá avatja őket. A legfontosabb az, am iért e könyvről külön beszélek, m ert úgy vélem, hogy 
a Halálfiai egyik legjelentősebb társadalmi regényünk. Nincs igaza Szabó Dezsőnek, aki leki
csinylőén a filozopter szépirodalm i kirándulásának tekintette. S kritikáját így zárta: itt a vége, 
fuss el véle, de minél messzebb. Illyés megjegyzései méltóak Babitshoz és a műhöz. De ő is 
problém át ad fel. Ezt írja : „A  regény nem  a  halál fiairól szól . . . hanem  az élet fiairól” . „D e az 
élet gyermeke a harcoló Cenci is, Jozsó is, Dodó is, Döme bácsi is! M iskát maga az író tölgynek 
érzékelteti, akiben ha valam i rág, az sem szú, hanem  az élet érintésére nyugtalan lélek. H intás 
Gyula a maga öt-hat életével m ár nem is gyermeke, hanem  kalandora az életnek. Akik halálnak 
vannak szánva, azok m ár akkor m eghaltak, mielőtt jóform án megismertük volna őket. Nellit 
külső erő csalja csapdába örök fogolynak. D e akik élnek, szívósan és állhatatosan élnek -  okos, 
nagyszerű fajta ez, tartják  magukat azon a kis területen, ami az ősöktől földben és stallum ban 
m egm aradt.”

Illyés egy érdekes paradoxon t állít: hogy a halálfiai voltaképpen az élet gyermekei. Ez valóban 
olybá is tűnhet, ha e nem es emberfajta társadalm i haláltusáját -  m ert Babits ezt akarja bem u
tatni -  különös rokonszenvvel és némi öncsalással kísérjük. De vegyük csak szemügyre először a
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legéletrevalóbbakat. Nem kétséges, hogy a regény három  legcselekvőbb alakja Cenci, H intás 
G yula és Im rus. A kérdés azonban az, hogy m it je len t az ő aktivitásuk. E z pedig csak a történelmi 
szükségszerűség és szükséglet szempontjából -  nem  pedig elvontan -  minősíthető. A m agyar társada
lom átalakulóban van. Gazdasági és szellemi téren egyaránt. A liberalizmus (vagy még inkább 
a m agyar tőkés átalakulás) történelm i „földlökéseit” mindenki érzékeli és reagál is rá. Term é
szetesen ki-ki a maga m ódján. Cenci, H intás Gyula és Im rus gondolkodásában, m agatartásában 
a három  nemzedék ellentm ondása a legszem betűnőbb. Életcéljaikban, tevékenységükben a 
nem zedéki, a társadalm i, de még a családi koordináló szándéknak nyom a sincs. A régi törzs 
vadhajtásokat hoz, ami kétségtelenül a hanyatlás szimptómája. A Halálfiai a történelm i élet
képtelenség regénye. Cenci néniben valóban a konok életrevalóság a legszem betűnőbb. Ez azon
ban m ár nem  jövőt szervező szívósság, nem  egy társadalm i réteg jelképes am bíciója -  m int 
ahogy Schapringerék esetében - ,  csupán hajdani legjobb erényeik atavisztikus m aradványának 
tekinthető. Ami Cenciben él még: a védekezés feltételes reflexe a társadalmi halállal szemben. Döme 
bácsinak m ár nincsenek valóságos védelmet nyújtó  reflexei sem. M ert illúziókban él. A nemes 
történelm i hagyomány, am elyre tekint, frázissá öregedett. H intás Gyula persze az élet fia, de a 
beteg életé, az ő „ö t-hat élete” m ind tagadja egymást, a moral insanityk gátlástalanságával vál
togatja őket. De ki v ita thatná, hogy Im rus, a m odern poéta valam i nemeset akar, hogy ő 
valóban m egérti a kor szellemi szükségletét és igényét? És mégsem tör ki a halálfiai bűvös 
köréből. Ő  is „elfajzott” lesz. Igaz, nemes-elfajzott, de mégis az, m ert csak a költészet, a szellem 
közegében életképes. Ez pedig azt jelenti, ha élni akar, külön világot kell terem tenie m agának a 
hagyom ányosan élő családja és az egész struk túrájában  megmozdult társadalom  ellenében. 
Schapringerék érzékelik a társadalom  gyakorlati mozgását s erre praktikusan reagálnak. Im rus 
m egérti a kor eszményített céljait, s azokra „idealisztikusán” , szellemi m ódon reagál. Személyes 
értékeivel, tehetségével fölötte áll a regény m inden alakjának. De m int osztálya és családja 
tag ja , ő is a történelm i életképtelenség lejtőjén botorkál. A kor szellemi szerepe is csak gyakorlati 
tendenciájú lehet. Éppúgy, ahogy a kor gyakorlata is csak a kor szellemét értve és kifejezve lehet 
hatékony. Schapringerék tevékenysége -  ha sok torzulással is - ,  de közeljár ehhez a módhoz. 
Gyakorlatiasságuk ezért lesz úttörő és ezért lesz történelmileg fölényben Cenci néni agónia
gyakorlatiasságával. Lehet, hogy Schapringerék kisszerű figurák, de egy vonatkozásban fölé 
nőnek a halálfiainak, és ez nagyon lényeges. Ö k ugyanis az élet fiai. Azaz létük, céljaik, szub
jektív  indítékaik egybeesnek a társadalom  valóságos mozgásával. T ehát a m ával és a jövővel. 
A regény végső soron tragikus-elégikus kicsengésű. A legjellemzőbb érzés, am it visszahagy: kár 
ezekért a tehetséges em berekért, de m enthetetlenek. Ezért sorsuk szükségszerű és így kell tudom á
sul venni. Az író egyetlen alakját el nem  ítéli és mégis ezt a valóságot m int ítéletet m ondja ki.

Babits prózája m indenképpen több figyelmet érdem elne. M ind az irodalom történészek és 
teoretikusok, m ind pedig a kiadók részéről. A regényíró Babits társadalm i érdeklődése egészen 
kifejezett. H a valami rom bolná azt a hamis képet, am it korai lírájából rosszul általánosítottak, 
az a Halálfiai, a Kártyavár, a Hatholdas rózsakert, az Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom c. műveinek 
igényes és lelkiismeretes elemzése. így  igazán bizonyítható lenne, hogy az elefántcsonttorony 
nem  lakhelye volt ennek az írónak, vágyálma. E z a vágy megzavarta a világgal való érintkezésben, de 
valójában nem térítette el attól. Prózájának „társadalm isága” m indenképpen jelentős. Hogy saját 
nézőpontú? Ezzel jelentősége nem  csökken. C supán értelmezése igényel nagyobb figyelmet és 
hozzáértést. Amire pedig m ind az elfogultságnak, m ind a kényelmes tudom ánynak előbb- 
utóbb rá  kell szánnia m agát.

Ű jra  vissza kell térnünk az értékrend kérdéséhez. Illyés olyan vonzó-eleven Szabó Lőrinc- 
po rtré t rajzol, hogy aki nem  ismerte a költőt vagy rosszul ismerte meg, feltétlenül kíváncsi lesz rá. 
T eh á t olvasni, újra olvasni fogja. Méghozzá új szempontok szerint. Az Illyés által kim ondottakat 
keresve és követve. M ert hiszen ki ne vonzódnék egy különös-gazdag egyéniséghez. Legkivált, 
ha ez a gazdagság nem  egyszerűen csak az elvont költői érzésekre és gondolatokra vonatkozik, 
hanem  m agára az em beri m agatartásra, az eleven költő-emberre. Jelentős gondolkodó? Igen. 
S m egtudunk még valami fontosat, am i Szabó Lőrincnek ezt az erényét nagyon értékessé teszi 
szem ünkben. Nem spekulatív, nem  teoretikus-költő gondolkodó. Tapasztalati gondolkodó. Élete 
nem  program  szerint alakított, mintegy eszményeihez megtervezve. E lem entáris-intenzív élet, 
melyre inkább az elrendeltség, mintsem a megrendezettség jellemző. Némelyek a gondolkodót 
m agasztalják benne, mások párjá t ritkító literátus műveltségét szem betűnőbbnek tartják, m int
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tehetségét. Sőt: tehetségének is műveltségét tekintik. Amiből pedig az következik, hogy első
sorban műveltsége képesíti m űfordítóvá. Jó  m űfordítóvá, akiben a közvetítő funkció -  úgymond -  
erősebb az újraalkotónál. Ezek csak egyes eltú lzott vonatkozásai Szabó Lőrinc tehetségének és 
költészetének. Persze gondolkodó, de a világot először a hivatalnok, az utazó, a honvédtizedes 
tapasztalatain  szűri át. A gondolatot az egész ember alakítja ki, az intellektus csak a végső 
jelentést ad ja  hozzá. Ezért költő. Illyés tanulm ányának  azért is örültem , m ert m ajdnem  a 
személyes élmény varázsával ha to tt rám. Szabó Lőrincet azok között tartom  számon, akik új
szerűségükkel és eredetiségükkel m ár egész fiatalon megfogtak. T ehát az első és azóta is ta rtó  
szellemi ha tás jussán is közöm  van hozzá. S a  védelemnek is örülök, am elyben Illyés m egérde
melten részesítette. Azonban az az érzésem, hogy ebben az esetben Illyés „elfogultsága” úgy 
szolgáltat igazságot, hogy abszolutizál. Az elfogultságot elfogultsággal korrigálja. Némely eset
ben az igazság elemeiből kétséges következtetéseket von le.

Nézzük ta lán  először, m ilyennek látja Szabó Lőrinc költészetének gondolatiságát. „A Te meg a 
világ olyan magaslat, amely örök központja lehetne egy emlékműnek. Soha a magyar gondolati 
líra addig ilyen csúcsokra nem jutott. (K. L. kiemelése.) A gondolatoktól feszülő vers nem  elvont: 
sőt nagyon is tárgyszerű: egy korszak gondját és indulatát gyűjti. És soha magyar verseskötet nem 
ábrázolta ilyen kietlennek, embertelennek az életet.”  (K. L. kiemelése.) A Te meg a világ 1932-ben 
jelent m eg. Nem tudom ,Illyés m it ért gondolati lírán. De az t sejtem, hogy Szabó Lőrinc költé
szetét sem iskolás ismérvek a lap ján  minősíti annak. Vajon m i lehet itt a legfontosabb kritérium ? 
Hogy eredeti módon felismert és megfogalmazott, hogy történelmileg és társadalmilag mennyire hatékony 
gondolatról van szó. A gondolatoknak csak alak i jellemzői lehetnek szubjektivek, jelentőségét, 
értékét azonban  mindig objektív tartalm a és tendenciája határozza meg. E követelmények 
alapján a század két legnagyobb gondolkodó költője kétségtelenül Ady és József Attila. Hogy Ady 
nagy gondolkodó, azt N ém eth László úgyszólván elsőként ism erte fel és fogalm azta meg. Véle
ményét -  m ivel kritikai igényű -  nagyon fontosnak tekintem . M indig a jelenség törvényszerű
ségét, term észetrajzát igyekszik megadni. E zért sikerül hitelesen jellem eznie Szabó Lőrinc 
költészetének gondolatiságát is. A minőség forradalma egyik tanulm ányában  ezt mondja: „Szabó 
Lőrinc erősen gondolati költő, mégis úgy hiszem , nincs igazuk azoknak, akik m int gondolkodót 
magasztalják. (K. L. kiemelése.) Szabó Lőrinc gondolatai a versből kifejtve, alig többek ,m int a 
pesszimizmus közhelyei, legtöbbször nem is a gondolaton, hanem  épp azon csodálkozunk, hogy 
ez a gondolat megérte neki egy vers izgalm át. De éppen ezért gondolati költő. Nem, m ert 
nagyszerűek a gondolatai, hanem  mert nagyszerűen küszködik a gondolattal.”

1932-ben a „nagyszerűen küszködő” gondolkodás nem  je len theti „ a  csúcsot” . Nem kétséges, 
kor-ellentmondásokkal tusakodik. Bizony,sok m indent m eglát és kim ond a 20-30-as évek m agyar 
valóságából. De az igazság, am it m ag asz ta la  „szuverén egyéniség” . Legmesszebb hangzó érvei: 
az individuuméi. Korszakos gondolkodói nagyságról itt szó sem lehet, legfeljebb gondolati eredetiségről és 
újszerűségről. De ez a kettő nem  egy. A nagy gondolat történelm i és lírai értelem ben egyaránt az. 
Az egyéniség, az én, a költészetben a történelm i igényű gondolatnak és tendenciának nem  feltét
lenül redukáló fókusza. Például Adynál az „ é n ” szimbóluma lesz a nem zet- és népsorsnak, a 
történelm i igénynek s az in tenzív  egyéni életszerelemnek. Szabó Lőrinc éppen Ady után és József 
Attila kortársi szomszédságában nem haladhatta meg az általuk elért gondolati „csúcsot”.

Természetesen a gondolatiság csak egy elem e a nagy költészetnek. De olyan fontos, hogy 
hiányával épp a „nagyság”  válik problematikussá. Illyés nem  is egyszerűen nagynak tekinti 
Szabó Lőrincet -  amit mi is elfogadnánk - ,  hanem  századunk legnagyob ij ária к . Ez pedig túlzás és 
félreértés, még abban az óvatos feltételes formában is, ahogy megfogalmazza. T anulm ányában Illyés közli, 
hogy m it ak art mondani Szabó Lőrinc koporsójánál. A beszéd valam ilyen ok m iatt nem  hangzott 
el. Ez azonban  a „korai” megállapítások érvényességét nem  szüntette meg, hiszen a szerző újra 
kim ondta, most már nem  a gyászoló közönség emlékezetére bízva, hanem  az irodalom történet 
töprengésének ajánlva. „»G yászoló barátaim ! A koporsóra, melyet végtisztességtevőn körül- 
állunk, azzal a gyanakvással tekinthetünk, vajon nem а X X . század első felének legnagyobb 
m agyar költője fekszik-e benne?«  Azután »helyesbítettem  az időszakot: az Arany halálától a 
mai napig  tartó  kor«-ra.”

Ü jra megmondom, távol á ll tőlem, hogy Szabó Lőrinc értékeit problem atikussá tegyem. Azon
ban úgy gondolom, a bíráló egyetlen feladata az értékek kritikai igényű jellemzése. Illyés idéz a 
Tücsökzené bő i egy nagyon szép részt. Iktassuk ide mi is.
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Szőr kucsmában, botosban, fekete 
bundában látom ma is: száz pihe 
táncolja körül s az árnyaival 
tolongó táj: téli éj a vihar
lámpa fényében. Most a híd felett 
halad, már a síneknél. Zöld jelek 
vezetik és pirosak. Vastagon 
vakolja a hó. A vágányokon 
kísérteties tehervonatok

szelik, s mutatják, mozgó ház-sorok. 
Aztán rőt tűzben fent a gépen áll, 
néz, vizet vesz, haragszik, kiabál, 
megkotorja a kazán parazsát, 
s -  szárnyas óriás -  füstön-lángon át 
robog Füleknek, jön Hatvan felől, 
égből csap le, oda száll újra fö l, 
s folyton itt kering és fütyül; fütyül, 
mely fé li  f  fé lti a házunk körül.

S mivel vezeti be? E gondolatokkal. „Kifogásoljuk, hogy irodalm unkban m a sincs m éltóan 
ábrázolva az ipari munkás élő alakja? ím e, egy kép s jelentkezzék, aki ennél valószerűbbet s. 
lelkesítőbbet ism er.” A költemény a m aga nem ében kétségtelenül tökéletes. Nincs mit hozzá
fűznünk, legfeljebb még egyszer az t m ondjuk: nagyon szép. Mégis úgy érzem, hogy Illyés m egál
lapítása túlm egy a vers m éltatásán, költészetünk szellemét, tendenciáját érinti. Hogy „írtak-e az 
ipari m unkásról „valószerűbbet” , „lelkesítőbbet” ? Azt hiszem: igen. L íránk m ár eljutott a 
„valószerűségnek” egy mélyebb rétegéhez is. A legmélyebb sorstörvényeket is tükröző „való 
szerűséghez” . Az ipari munkás alak ja az érzéki portréban csak az em beri meghittség szintjén 
jelenhet m eg. De nem emberi lényegének a szintjén. Hogy élő em ber, hogy apa , ezek ma is éppoly 
fontos m om entum ok, m int hetven évvel ezelőtt. Ezért ma is lírai elemek. A teljes „valószerűség”  
új törvényszerűségeket -  nemcsak új felszíni elemeket -  is jelent. A munkásosztály a maga k ö r
nyezetéhez és életfeltételeihez nem csak közvetlen-tapasztalati m ódon foglal állást, közvetetten, 
filozófiai-világnézeti igénnyel is. A m unkás m agatartásának éppen ez a legújabb, a legm aibb 
törvényszerűsége. Ez a világnézeti m ozzanat a munkás „valószerűségének” legfontosabb 
vonatkozása. Keressük meg ennek lírai mottóját. Több változatot találunk, akár egy versen belül is. 
„A 'földre sütö ttük  szemünk, kinyílt, a földbe zárt titok.” „Papok, katonák, polgárok u tán  így le t
tünk végre m i hű  meghallói a törvényeknek.” Ahogy a valószerűség je len thet más-más rétegeket, a  
lelkesedés is különböző indulatok és érzelmek aktivizálódását. Lehet lelkesítő egy nyalka katonai 
egység parádés felvonulása is, de kétségtelenül, ez a jelenség m érsékeltebb hatású lesz, ha ugyan
akkor értesülünk, hogy az egység m ásik része legyőzte az életünket és országunkat veszélyeztető
ellenséget. A zt gondolom, hogy költészetünkben is az az ábrázolás a lelkesítőbb, amely lénye
gesebbet m ond  a munkásról, m in t em berről m int a m ában élő emberről.

Term észetesen e cikk keretében nem  m ondhatunk el m indent az esszéíró Illyésről. A kép nem  
annyira teljes, m int szeretném. Ehhez több m indenről kellene beszélnem, am i viszont elfed
hetné éppen a kritikailag fontosnak ta rto tt megállapításokat. Célom nem  az átfogás, hanem  a  
probléma-kiemelés. Egy másfajta tanu lm ány  -  egy teljesebb -  rem éljük árnyaltabb  elemzést ad  
Illyés esztétikájáról. Nemcsak igazságának nemes elfogultságáról beszél m ajd, hanem  elfogulat
lanságáról is. Ami éppoly szem betűnő, m int az előző. Aki elolvassa pl. Nagy Lajosról, Sárközi 
Györgyről és Veres Péterről írt tanulm ányait, meg fog győződni erről. De még inkább akkor, 
ha e két kötetbe összegyűjtött hatalm as gondolati anyagot elmélyülten tanulm ányozza.

V A JD A  G Y Ö R G Y  M IH Á LY

Thomas M ann és a 19. század öröksége

Thom as M ann  és a 19. századi művészet örökségének viszonya m int problém a hihetően 
először is azé rt vetődik föl, mivel írásai számos helyén és élete különböző korszakaiban maga az 
író vallotta m agát a 19. századhoz tartozónak. Elég, ha egyelőre két ilyen helyre hivatkozunk. 
Az egyik az Egy politikádon ember szemlélődéseiből való, abból a m űből, mely m inden ideológiai 
és politikai problematikussága m ellett 1918-ban mintegy lezárja Thom as M ann fejlődésének első 
korszakát. „Szellem i lényegem szerint valódi gyermeke vagyok annak az évszázadnak, am elyre 
életem első 25 éve esik: a tizenkilencediknek”  -  olvassuk itt; m ajd alább: „ . . . így szellemi súly
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pontom  is a századforduló előttre kerül.” 1 A másik helyet a chicagói egyetem diákjai előtt 
1950-ben tarto tt Az én korom c. előadásból választottuk ki, annak  bizonyítására, hogy az 1918 
•és 1950 között eltelt évtizedek politikai és szellemi eseményei, valam int a művek, amelyeket 
Thomas M ann fejlődésének e második korszakában létrehozott, nem  változtattak hovatarto
zásának szubjektív tudatán . „M égis -  m ondotta 75 éves korában Thom as M ann -  szeretnék egy 
olyan előnyre hivatkozni, am elyet az, aki 1875-ben született, érvényesíthet az 1914-ben vagy 
még később születettekkel szemben: nem  kis dolog, ha valaki még a tizenkilencedik század, 
•e nagy század utolsó negyedéhez, a polgáriság végkorához, a liberális korszakhoz tartozott, 
még élhetett ebben a világban, még beszíhatta a levegőjét; az öregkor gőgjében azt m ondhatná 
az em ber, művelődési előnyt jelent ez azokhoz képest, akik m ind járt beleszülettek a jelenlegi 
felbomlásba . . majd néhány  oldallal később: ,,. . . belső ösztönből, amely tudatossá lett 
bennem, kitartottam a velem született polgári hagyomány, a 19. század művelődési javai 
mellett, mivel e századhoz bennem  a nagyság kifejezett érzése kötődött.” 2

Thom as M ann örökségének és szellemi hovatartozásának kérdése, mégis, nem olyan problém a- 
mentes, m int nyilatkozatai alapján várhatnók. Ezek ellenére ugyanis egyáltalán nem érezzük őt 
•egy régen letűnt időszak, a 19. század művészének, sem az akkori művészet követőjének, de még 
a  19. századi örökség „beteljesítőjének” sem. Thomas M ann két lábbal áll a 20. század talaján. 
Életművének szellemi ta rta lm a, amely főként három elemmel, a polgári dekadencia bírálatával, 
az  antifasizmussal és az új barbárság hum anista m egtagadásával jellemezhető, a 20. század 
eszmekörébe vonja. M ég fejlődésének első szakaszában dom ináló problémájáról, a polgári 
dekadencia kritikájáról sem m ondható, hogy századunkban elvesztette volna az aktualitását, 
antifasizmusa és új hum anizm usa pedig kifejezetten századunk történelm ére felel. S ha Thom as 
M ann közvetlenül az első világháború végén még „politikátlannak” nevezte m agát (könyve, 
melynek címéből a jelző származik, bizonyítja, hogy m ár ekkor sem jogosan), néhány évvel 
később m ár a barbarizálódás és az erőszak ellen a legkorábban tiltakozók között, m ajd a szocia
lista világ elismerői, elfogadói és a békés együttélés szükségességének hirdetői között találjuk. 
Politikai „pályafutása” tehá t éppúgy századunkhoz köti, m int művészi útja.

Thomas M ann ismételt vallomástétele a  19. század m ellett harm adsoron azért jelentős, 
m ert mintegy „félrevezette” kritikusait, akik elsősorban művészi módszerét tekintve „konzer- 
válónak” , „hagyom ányőrzőnek” m utatták  be, és elnézéssel vagy éppen kelletlenül vették tudo
másul, hogy „újító” is volt, s hogy újításaiban a 20. századi regényform a felbontóival is é rin t
kezett. Egyik ismert m onográfusa, Erich H eller elismeri ugyan, hogy M ann is „kísérletezett” , de 
kísérlete (szerinte) csak a rra  szolgált, hogy a regény és a novella tradicionális formái között „w ithin 
the traditional forms of novel and Novelle” bemutassa az élet m inden megszokott m ódjának fel
bomlását. A formai „kísérletező” vagy újító jelleget Heller nem  adja meg M ann-nak. A kísér
letezők, írja, az élet újonnan felismert bonyolultságát hasonlóképpen komplikált stílus-mechaniz
musokkal adták vissza: „Thom as M ann egyszerűen szorosabbra csomózta a mesemondó régi 
háló ját.” 3 Ugyanabban az évben, m int e polgári tudós, Lukács György is nagyon hasonlóan 
nyilatkozik az író 80. születésnapja idején. „H elytálló  tehát -  írja - ,  hogy Thomas M ann elbe
szélt) stílusa A Buddenbrook-ház u tán  szakadatlanul »m odernizálódott«. Nem felel meg azonban a 
valódi tényállásnak, hogy ezáltal Thomas M ann a regényforma feloldásához közeledett volna. 
Ellenkezőleg, az ő form ája a realista regény legjobb hagyom ányainak továbbképzése; term é
szetesen a tartalom és form a változásának feltételei között, am it az imperializmus szakaszában 
levő polgári társadalom valósága okozott.” 4 A Thomas M ann nyilatkozatai által „félrevezetett”  
kritikus mindenesetre Erich Heller, hiszen A varázs hegy és az u tána  következő regények egyszeri 
olvasása is meggyőz arró l, hogy többről van  itt szó a régi háló szorosabbra csomózásánál: 
Thom as M ann új lehetőségeket keresett az új korszak művészi kifejezésére. Lukács György 
m agyarázatában viszont az a szándék m utatkozik meg, hogy Thom as M ann második periódusá
nak művészi módszerét összeegyeztesse és kibékítse azzal a formaeszménnyel, melyet a 19. 
század nagy realista elbeszélő irodalm a valósított meg, s am elyre Thom as M ann egyébként 
m indig tisztelettel tekintett.

Az eddigiek alapján Thom as M ann és a 19. század örökségének kérdése a következő három  
alkérdésre tagolódik: (1) m it örökölt Thom as M ann a 19. századtól?; (2) hogyan bánt ezzel az 
örökséggel művészi fejlődése folyamán?; (3) lehet-e, kell-e tehát Thom as M annt a 19. század 
örökösének tekinteni?
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K érdéseink részletes megválaszolása több teret igényelne, m int am ennyi ezúttal rendelkezé
sünkre áll, ezért csak a főbb pontok megjelölésére szorítkozhatunk.

(1) A 19. század öröksége természetesen nem  áll egynemű elemekből. A század európai m űve
lődéstörténete egymással érintkező, egymást összefonódva váltó tendenciákat, törekvéseket, 
irányokat m u ta t, amelyek még csak nem  is követik egymást mindig úgy és abban  a sorrendben, 
ahogyan a történetírás a m aga tudatosan és szisztematikusan absztraháló eljárásával összekap
csolja vagy szétválasztja őket. A rom antika, a polgári realizmus és a f in  de siècle irány- és korszak
kategóriái megfelelnek a nyugati társadalom  fejlődésében a kapitalizm us három  19. századi 
szakaszának, amelyek közül a „klasszikus” még fölfelé ível, a következő m egtorpan és válságok
kal küzd, végül a harm adik, az im perialista szakasz a rom antika és a realizm us kialakította 
kánon bom lásának nyílt tüneteit m utatja . De az e korszakokba és irányokba sorolt költők pályája 
és m űvei a  felosztás időrendjének csak alig megközelítőleg engedelmeskednek, a valóságban az 
egész századra elosztva és egymással összefonódva jelennek meg. A század valóságos belső iro
dalm i m ozgása nehezen enged a kategóriák szorításának. Nézzünk néhány példát!

A század nyitánya a ném et rom antika, mely hatástörténete szem pontjából m agába ölelve a 
„H ochklassik” évtizedének kincseit is, 1830 előtt m inden európai nép irodalm át megtermékenyíti. 
A júliusi forradalom  az európai rom antika tetszetős végéül kínálkozik: ennek évében jelenik meg 
Stendhal regénye, a Vörös és fekete, körülbelül ekkorra ju t  túl Puskin első, rom antikus korszakán, 
a Párizsba m enekült Heine m egírja (és lezárja) a ném et „K unstperiode” történetét, Shelley és 
Byron tündöklő pályafutása m ár véget ért, a harm incas évek folyam án bontakozik ki Balzac 
nagy realista művészete. Csakhogy a francia nem zeti rom antika nagy program -irata, a Cromwell 
előszava mindössze három  évvel előzte meg a júliusi forradalm at, az első világraszóló francia 
rom antikus regény, A párizsi Notre-Dame pedig egy évvel Stendhal regénye után, 1831-ben je len t 
meg. A realista Balzac és a rom antikus V ictor H ugo pályája időben egyszerre, egymással p á r
huzam osan szökött a m agasba, a világirodalom ba a francia rom antikus drám ák és realista 
regények időben egyszerre törtek be. Balzac m ár tizenkét éve, Stendhal pedig pontosan húsz éve 
halo tt, m ikor a legnagyobb francia rom antikus regény, a Nyomorultak napvilágot lát. J e a n  
V aljean rom antikus alakja tehát h a t évvel volt későbbi M adam e Bovaryénál, öt évvel a szimbo
lista líra  m ég m a is modernnek érzett bevezető akkordjánál, A romlás virágainál: a Háború és béke, 
valam int a Bűn és bünhödés hőseivel egykorú. A ném et realista regénnyel, melynek világirodalmi 
rangja nem  érte el sem az oroszét, sem a franciáét, párhuzam osan bontakozott ki R ichard 
W agner világhatású rom antikus művészete, mely csúcsaira a hetvenes években ju to tt, am ikor 
F laubert, Turgenyev, Tolsztoj, Dosztojevszkij fő műveiken dolgoztak, Zola hozzáfogott a máso
dik császárság korának bem utatásához, Paul Verlaine nevet szerzett és R im baud Párizsba 
érkezett. T udjuk, hogy W agner művészete Thom as M ann egyik döntő, egészen a regényírás 
technikai elemeibe ható művészi élménye volt, s az ő finom megfigyelése, hogy W agner módszere 
Zola alkotó-eljárásával is m u ta t bizonyos egyezéseket. Több hely közül idézzük A regény művé
szete c. előadásából: „A Nibelungok gyűrűje sok közösséget m utat Zola R ougon-M acquart soro
zatának  szimbolikus naturalizm usával, így a »vezérm otívum ot«.” 5 A vezérm otívum ot Thom as 
M ann m aga is alkalmazta A Buddenbrook-házb&n és egyebütt, egy olyan m űelem et tehát, am ely 
a 19. században a m ár irracionalista, rom antikus és mitikus varázsvilágot terem tő W agnernak 
és a tudom ány akkor legújabb eredm ényeire építő Zolának egyaránt megfelelt.

A 19. század uralkodó művészeti és irodalm i áram latai tehát m integy egyszerre és együttesen 
voltak je len  a század történetében, ha bizonyos kronológiai egymásrakövetkezésük meg is 
állapítható. Bár problem atikájuk, módszereik, világszemléletük elválasztják, meg is különböz
tetik őket, az elválasztás nem  élesen időbeli, különbségeik ellenére pedig közös bennük az, hogy 
a polgárság társadalm i uralm ának korszakából nőttek ki, azt tükrözték a m aga fejlődésének 
különböző tendenciáiban. Thom as M ann is együtt látta , nem különítette szét őket. „R om antika, 
nacionalizm us, polgáriság, zene, pesszimizmus, hum or, -  a letűnt korszak ezen atmoszferikus 
elemei képezik lényegében az én létem  nem  személyes alkotórészeit is” -  írta  1918-ban.6 M ajd 
három  évtizeddel később pontosabban és egzaktabbul: „Az 1850-es és 60-as évek angol, orosz, 
skandináv regényei, W agner epikus színháza, Schopenhauer pesszimista m orálja, Nietzsche 
décadence-pszichológiája, F laubert és a Goncourt-ok artisztikussága s ehhez egy jó  adag alném et 
hum or, -  ezek a művelődési elemek segítettek hozzá, hogy a huszonhárom -huszonöt éves ifjú 
elbeszélése alakot öltsön . . .” 7

30



Az örökség tehát, am elyet Thom as M ann  a 19. század művészetének szellemi tartalm ából és 
módszereiből m agáénak vallott, nem  korlátozódott a század egyik fő irányára sem, hanem 
m agába foglalta mindegyiket. Az európai realizmus, a rom antika és a naturalizm us éppúgy 
benne volt, m int a hazai német tradíció, am elyet az Egy politikátlan ember szemlélődéseiben M ann 
még a Stiftertől Fontaneig húzódó elbeszélő-sorral jellem zett.8 Az ugyanitt olvasható írói önjel
lemzésben, melyet a szerző „m űvész-létem  szellemi alapjai leleplezésének” nevezett,9 A Budden- 
brook-ház úgy jelent meg, m int a „N ém etországban talán első és egyetlen naturalista regény” ,10 
m int olyan regény, am elyben „Schopenhauer és W agner befolyása, az erkölcsi-pesszimista és az 
epikus-zenei” elem ju to tt  érvényre;11 a Tonio AVóger-novellában „felszínre tö rt a nietzschei 
képzőelem”, rendkívüli sikerét az ifjúság körében „intellektuális-széttagoló” jellegének köszön
hette, amit a benne ugyancsak felbukkanó „kedélybeli-konzervatív” elem csak azért nem  csök
kentett, mert ironikus form ában je len t m eg, ami viszont a rom antika egyik tartozéka; maga a 
hős, Tonio Kroger, „ a  rom antika későszülötte” , „Schlemihl, U ndine, Heiling, a hollandi édes 
testvére” ,12 vágyakkal és álmokkal átszőtt romantikus alak, akinek az élet és a művészet fel
oldhatatlan ellentét. S bárm ennyire igaz és valóságszerű is az, am it Thom as M ann a művész és a 
polgári társadalom viszonyáról m ond, bárm ennyire belejátszanak is a tém a felfogásába a saját 
korából vett szociológiai, pszichológiai és kultúrfilozófiai elemek, maga a tárgy: a művész 
m int irodalmi hős -  a rom antikából, éppen a német rom antikából származik. T onio Kroger, 
sőt H anno Buddenbrook vagy Gustav Aschenbach előképei: H einrich  von O fterdingen, Franz 
Sternbald és a többiek. A Buddenbrook-háztól a Varázshegyig húzódó novella-sor s a közéjük 
illeszkedő „drám ai novella” , a Fiorenza az ember és világ élesen intellektuális elemzésével, 
kegyetlenségig menő „leleplezésével” a realizm us „iskoláját” követi, szépségáhítatával a rom an
tikát idézi, s alighanem  ez az a „polgári-esztétikus” jelleg, am elyet Thom as M ann a 19. század 
művészetével kapcsolatban többször emleget.

E romantikus és naturalista  elemeket Thom as M ann beleolvasztotta az 50-es és 60-as évek 
európai regényírásának hagyom ányaiba, és így funkcionálta á t őket egy realista m ódszer eszkö
zeivé, közvetlen, direkt valóságábrázolássá, amely az életből „m ásolt” plasztikus típusokkal dol
gozik, nyugodtan és a történés időbeli egymásutánja szerint építi a cselekményt, és egy-egy 
tipikus példán általános érvényű folyam atot m utat be; így egy család dekadenciáján egy társa
dalm i réteg dekadenciáját.

A direkt realizmusnak ez a módszere, am elyet Thomas M ann  első alkotókorszakában alkal
m azott, véleményem szerint a Királyi fenség leheletkönnyű anyagán  m utatkozott először nehéz
kesnek és nem eléggé játékosnak. Bár a jellem zés és típusformálás addig  m ár kialakított módszereit 
Thom as M ann a Királyi fenség ben is m egtarto tta , ezeknek szerepe itt nem annyira a  valóság 
„m ásolása” , azaz művészi újjáterem tése, m int inkább a valóság atm oszférájának „elővarázso- 
lása” volt, hogy egy alap jában  véve valószínűtlen, nem korszerű és társadalm ilag végeredm ény
ben nem tipikus történetet a valóság látszatával lássanak el. A regény jelképes értelmezése, az ti., 
hogy a német feudális nemesség a tőkével való szövetségben keresett menedéket, teljesen igaz; 
de a szituációk, az események, amelyekkel ezt a költő az olvasónak tud tu l adja, a d irek t valóság
ábrázolásnak m ár csak a határán  állnak, és mintegy az akkor divatos siker-regények (Courths- 
M ahler, O hnet stb.) magas irodalm i szintre emelt és az alkotó öröm ére írt játékos paródiájának 
tüntetik  föl a regényt. Az Egy politikátlan ember szemlélődéseiben a Királyi fenség -  az előbbiek után 
világosan érthető, m iért - „teljességgel kiformált könyv”-nek neveztetik; jelzői: „m űvészi játék, 
nem  élet” , „reneszánsz, nem  gótika” , „francia és nem ném et” ,13 s m indebből az is érthetővé 
válik, miért kapta néhány lappal korábban  A Buddenbrook-ház a „naturalista” jelzőt. Nemcsak 
módszerének a naturalizm ussal érintkező néhány vonása, m in t pl. a vezérmotívumok haszná
la ta , a betegség, az „elfinomodás” rajza stb. m iatt, hanem mivel a Királyi fenség „k iform ált” jelle
géhez képest A Buddenbrook-ház és a hozzá tartozó novella-sor mintegy a természet müve volt, 
mintegy spontán m ódon növekedett, elementáris belső sodrás eredm ényeként, életanyaga 
messze túlnőtt az eredeti művészi szándékon stb.

A bizonyos fokig „spon tán” m űvészetet, a valóság direkt u tána-ábrázolását és bem utatását a 
Királyi fenségben válto tta  föl először teljes játékossággal és az addig  is meglevő irónián  túlmenően 
a  paródia, amelynek, m in t m űform ának, előtérbe kerülését Thom as M ann m űhelyében az Egy 
politikátlan ember szemlélődéseinek egy m ondata , mely az író hovatartozásáról szól, így vázolja föl: 
„S  végül, mi lenne »intellektuálisabb« a paródiánál? Része van  an*ak a németség intellektuális
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szétbontásában , aki a háború e lő tt m ár azon a ponton állt, hogy a ném et nevelés- és fejlődés
regényt, a  nagy német önéletrajzot egy szélhámos em lékirataiként parodizálja  . . ,”14

(2) A  K ru ll korai változatán  kívül, amelyről itt szó esik, Thomas M an n  második alkotó
korszakában  a paródia a m űalkotás elengedhetetlen kellékévé, m ajdhogynem  domináló m ód
szerévé lesz. Egymást követő regényeit többnyire m aga a szerző minősíti különböző indoko
lással paród iának ; de ezen tú lm enően , a paródiában találja  meg a „m entséget” sokszor emlege
tett „konzervativizm usáért” , m in tegy  azt a szálat, am ely a modern irodalom m al összeköti. 
„ A  v a rá zsh e g y  tökéletesen valódi kifejezése lényemnek -  olvassuk egy 1926-ban kelt, Ernst 
F ischernek írt levélben - ,  am enny iben  ugyanis m egtartja azt a parodisztikus konzervativizmust, 
am elynek révén művészetem m in tegy  a korszakok között lebeg. Paródia m ár csak a német neve
lésregény felújítása a tüdőtuberkulózis alapján és jegyében is.” 15 Az ismeretes politikai-világ
nézeti változásokkal párhuzam osan  Thomas M ann fejlődésében -  s ez a  valóság logikájához 
tartozik  -  megszűnt tehát a 19. századhoz való kizárólagos tartozás tu d a ta : a „közép” , a köz
vetítés, az  egyensúlytartás szerepe került helyette előtérbe. A fent idézett m ondat, amellett 
hogy a  K r u ll  és A varázshegy belső kapcsolatára is rávilágít, egyben a rra  is u tal, hogy Thomas 
M ann  szám ára  a hazai tradíció  parodizálása látszott a továbbhaladás em berileg a legközelebb 
álló és művészileg a legbiztonságosabb módjának. A  varázshegy  így nevelés- és fejlődésregény, és 
egyben ugyanezeknek a paród iá ja . E  parodikus jellegben keresi Thomas M an n  a regény modern
ségét, n em  a  zeneiségben, am ely  m ár A  B uddenbrook-házat, tehát A  vará zsh eg ye t még mindig jelle
m ezte; n e m  az idő problém ájában, ill. az idő kezelésében, amelyet a századforduló és a 20-as 
évek epikus idő-kísérleteivel szokás összehasonlítani. Thom as M ann bizonyos naivkodással beszél 
erről, m id ő n  a regényt először a b b a n  az értelemben nevezi az idő regényének, hogy az európai 
tö rténelem  egy korszakának „belső  képét” vázolta föl, és csak másodszor abban , hogy kísérlet 
történik  a  regényben az idő megszüntetésére, nemcsak a hős tapaszta la tában  és tudatában, 
hanem  -  valamely mágikus „ n u n c  stans” létrehozása által -  m agában a cselekmény mene
tében is.16 Az utóbbi: „m inden  pillanatban teljes jelenlevőséget” létrehozni, ellentmond az 
epika belső formájának is, az olvasó idő-élményének is, ezért nem sikerülhet; de most nem erről 
van szó. N ézetem  szerint T hom as M ann  a „nunc stans” megvalósításának e kísérletét tekintette 
olyan elem nek, amellyel tú llép e tt Prouston, akit a m aga részéről a 19. századhoz számított 
(ha P ro u st művének keletkezési ide jé t és nem hatását nézzük, nem is jo g ta lan u l).17 A varázshegy 

tehát m in tegy  időtlen fejlődésregény, holott a fejlődés fogalm ával összeforrott az idő: olyan ellent
m ondás, am ely  maga is bízvást a  paródia  körébe volna számítható.

A J ó zse f-te tra ló g iaban tér M a n n  a paródia legszorosabban vett területére, a stílus körébe: a 
regény tudóskodó stílusa a m o d ern  és a szerző által egyébként nagyrabecsült mítoszkutatás 
p a ród iá ja . „A  fejtegetés itt a já ték h o z  tartozik, tulajdonképpen nem is a szerző beszéde, hanem  
m agáé a  m ű é  . . . indirekt m ódon  ta rto tt stilizált és tréfa-nyelv, adalék a látszat-pontossághoz, 
am i igen  közel áll a persziflázshoz, de az iróniához m indenképpen . . .” 18 A mítosz humanizálása, 
am iről T hom as Mann a regénnyel kapcsolatban oly nyomatékosan beszél, a parodikus nyelvi 
szférában, az ironikus em berábrázolásban fejeződik ki; mitikus és hieratikus tárgy a paródia 
stíluseszközeivel: így közeledik az emberfölötti az em berihez. Ősi epikáját a József-tetralógia  
az iro d a lm i „understatem ent” , az emberfölöttinek em beri m értékre való leszállítása értelmében 
H om érosztól is kölcsönözhette vo lna: ott még hum ánus volt a mítosz. Emberfölöttivé, azaz 
inhum ánussá  a  barokk festők képein , a rom antika m űveiben, Kleist Arnphilryoщ á ban, Wagner Ring- 
jében  le tt. S M ann egyik beszám olójában a József-te tra lóg iáról ott is árulkodik, íme, a következő 
m ondat: a  regényhez „tartozik  R ic h a rd  Wagner szenvedései és nagysága cím ű tanulm ányom  is” ;19 
a  tan u lm án y  keletkezésének W ag n er R in g jé t elemezve a m ű  részben ősi-naiv, részben nagyon tuda
tos m ó d járó l beszél. Homérosz m in t a humánus mítosz naiv  alkotója, W agner mint m ár csak 
részben n a iv  alkotó a mítosz dehum anizálásának korszakában, és végül m aga M ann a paródiá
val, am ely e t naiv módon alko tn i nem  lehet még részben sem: egy költő-sor bontakozik ki előt
tünk, am ely ik  azt szuggerálja, hogy a N ibelung-telralógia és a József-te tra lóg ia  között sok és mély 
form ális, tarta lm i és érzületi összefüggés van. A J ó z s e f  és testvérei tehát nemcsak a hitlerista 
R osenberg  antihumánus m ítoszvilágára felel, hanem  a 19. század legnagyobb német mítoszára, 
W agneréra  is. Nem követi vagy folytatja, hanem m egszünteti azt.

A L o tte  W eim arban tárgya az iron ikus és parodikus stíluseszközök használatát bizonyos korlátok 
közé szorítja , főként az u tóbb iaka t; a D oktor Faustush&n azonban ismét sokrétűen bontakozik ki a
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paródia. A legfeltűnőbb réteg a német „Bildungsphilister” stílusának, világ- és em ber-szem léleté
nek paródiája. Erre a regény írása idején Thomas M ann úgy utal, mint a saját írásm ódjának 
egyetlen lehetőségére. A Doktor Faustus keletkezésében írja azzal kapcsolatban, hogy B runo Frank 
egy este felolvasott saját műveiből: „Tehetséges, szép, m in t m indig; s a szerző k itű n ő  előadó. 
Számomra különös azonban, hogy Zeitblom hum anista elbeszélő stílusát teljes komolysággal 
használja, a saját stílusa ez. Én a stílus terén tulajdonképpen m ár csak a paród iát ism erem .” 
És ehhez hozzáfűzi még: „Ebben közel állok Joyce-hoz . . .” 20 Bruno Frank és Serenus Zeitblom  
stílusának ism eretében kérdezhetjük, mi másnak a paródiájáró l van itt szó, m int a  19. század 
realista elbeszélő stílusáéról, a közvetlen és direkt valóságbem utatásra, a fizikai mozgások, a 
külső és a látszat részletes rajzára törekvő stíluséról, am ely egyszintű, és csak az t m ondja el, 
am it kifejezni akar. Zeitblom  stílusának paródiája a 19. századi stílrealizmus paród iá ja  is 
egyben. Másrészt a regény a 19. és 20. században egyaránt divatos művészéletrajz sém áit fordítja 
paródiába és iróniába, am i a kettősen tragikus tárgynak, a m odern művész és h azá ja  tragé
diájának m egrázóan groteszk jelleget ad, amilyen m aga a világ is, amelyet a regény n em  ábrázol, 
csak jelez. Az utolsó regényről, A kiválasztottról ebben a vonatkozásban alig is kell szólni: stílus
ban és tartalom ban egyaránt áttetsző paródia. „N em  szeretet nélkül bár, de sok travesztia 
keveredik hozzá. Az udvari epika, W olfram Parzival]a., régi Mária-dalok, a Nibelungenlied 
parodikusan csendülnek bele, -  a későiség jelei, amelynek szám ára kultúra és p a ró d ia  közeli 
rokon fogalmak.” 21

„Tudom , tudom  -  m ondja a Doktor Faustus ördöge: A paródia. Vidám is lehetne, ha 
arisztokratikus nihilizm usa következtében nem  volna olyan szomorú. Valóban a z t hiszed, 
hogy az efféle mesterkedésekben szerencsét találsz?” M ire Leverkühn haragosan: „N em .” 
A  formákkal való puszta játék, mintha megvolna régi m egszentelt tartalmuk és je len tésük  is, 
művészileg kockázatos, m ert a semmibe, végső fokon a valóság tagadásába fut. T hom as M ann 
tud ja  ezt. Nem  lehet eltéveszteni az ördög további szavainak szubjektív felhangjait: „ M ié r t . . . 
ily mogorva válasz? M ivel baráti négy szem között a lelkiismeretedre kérdezek? M ivel meg
m utattam  neked a te kétségbeesett szívedet és a szakértő bele-látásával szemed elé tárom  a 
komponálásnak napjainkban m ár csaknem legyőzhetetlen nehézségeit?”22 A régi form ák és 
módszerek, amelyek a 19. században még kielégítőknek bizonyultak, nem voltak alkalm asak 
többé egy bonyolultabb valóság teljes értékű ábrázolására, ill. a valóság mélyebb, bonyolultabb, 
a  tudomány új szintjének megfelelő művészi felidézésére. M ár az Egy politikádon ember szemlélő
déseiben, m indjárt a  19. század mellett tett vallomások egyike u tán  ott állott a m o n d a t: „D e 
találok m agam ban olyan artisztikus-formai, valam int szellemi-erkölcsi elemeket, szükségleteket, 
ösztönöket is, amelyek m ár nem  ahhoz a korszakhoz, hanem  egy újabbhoz ta rto zn ak .”23 
S magát a m űvet, ahol ezt írta, Thomas M ann később „az új elől visszavonuló rom antikus pol
gáriság u tóvédharcának” nevezte.24 Az új, a megújhodás igénye jelentkezett az első v ilágháború
val az akkor 40-es évei elején já ró  Thom as M ann „k onzerva tív” művészetében is, m ivel a 
h áború  -  írja később -  „a  polgári-esztétikus korszakot, am elyben felnőttünk, lezárta , és 
rányitotta a szem ünket arra , hogy azontúl nem  élhetünk és írha tunk  úgy, mint ad d ig ” .25

Az ironikus költői természetű Thomas M ann-nak tetszetős m ódszerül a paródia kínálkozott, ami 
a  hagyomány olyanféle „folytatását” jelentette, m int láttuk , am ely egyenértékű vo lt megszün
tetésével. A paródia természetesen nem egym agában és nem  egyetlen módszerként nyom ult be 
Thom as M ann pályájának első világháború utáni szakaszába, hanem  a stílus- és ábrázolási 
részlet-eszközök arzenáljával együtt, amelyekre ő m aga, a  „konzervatív” , később szívesen, 
mintegy büszkélkedve hivatkozott. A József-történetet, m ikor költői szempontból m egvizsgálta, 
m indjárt „m odern eszközökkel -  minden m odern eszközzel, szellemi és technikai té ren  egyarán t” 
akarta megújítani.26 A Doktor Faustus keletkezésében „m ontázs-elv” -ről beszél, amin a z t érti, hogy 
a  Faustus-regénybe a valóságban élő alakokat is iktatott a kigondoltak mellé, s ezek egym ástól a 
realitás vagy irrealitás fokára m ár nem különböztek.27 Kézenfekvő az a felfogás, hogy  a Doktor 
Faustus a m odern művészet, a 20, századi avantgarde bukásának regénye a fasiszta pusztulás 
regényével párhuzam osan kézenfekvő, de nem helyes. Egy nagy  alkotó küzdelme folyik i tt  az új 
kifejezésért, s a küzdelm et az író rendkívüli rokonszenvvel kíséri és érzelmileg megrázó részletekkel teszi 
hitelessé. A nagy alkotó zseniális műveket hozott létre, részben akart létrehozni: bizonyos érte
lemben az író csodált „ellenképe” , és nem  tűnik úgy, hogy h iáb a  élt. Élete és alakja a  19. század 
nagy „sátánosaihoz” , Nietzschéhez és Dosztojevszkijhoz hasonlít, tőlük kapja ihletését és
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h an gu la tá t, nemcsak biográfiai részleteit; és a betegség zseniálissá tevő hatásáró l szóló ördögi 
szavakat T hom as M ann olyan komolyan vette, hogy 1946-ban szinte szó szerint átem elte a 
FaustusbcA Dosztojevszkij m űveinek amerikai kiadásához ír t előszavába. Az irón iában , paródiá
ban, persziflázsban, szatirikus utánképzésben élettel és fantáziával, valósággal és kitalálással, 
m űvészettel és tudom ánnyal olyanfajta játék folyik, hogy a Faustus ördöge valóban mintegy 
szíven ta lá lh a tta  magát az alkotóját, amikor a p aró d ia  nihilizmusáról beszélt. ,,A  m ár előre és 
kötelező m ódon  érvényes konvenciók, amelyek biztosították a játék szabadságát, idejüket 
m últák”  — m ondja az ördög.28 És M ann a Faustus-regény „regényében” erre a m ár idézett 
m ondatta l m integy felel: „E b b en  közel állok Joyce-hoz . . .”

A Doktor Faustus keletkezésében M ann Joyce-ra még egy helyen hivatkozik; it t  arró l számol be, 
hogy H a rry  Levin Joyce-könyvét olvassa.29 Ügy érzi, hogy Joyce avantgardizm usa m ellett az ő 
műve la n y h a  tradicionalizm usnak hat, ám bár ennek, m ég ha parodisztikus is, előnye, hogy 
könnyebben megközelíthető, hogy népszerűbb lehet. D e nem  ez a lényeg, teszi hozzá. Lényeg az, 
am it L evin  Joyce-ról ír, hogy ti. az lezárja a regényt m in t valóságot ábrázoló, a  világot bem utató 
műfajt, tú llép  rajta, lehetetlenné teszi. M ann angolu l idézi Levin szövegét: „Joyce túllép a 
realisztikus próza határain” ; „az  Ulysses olyan regény, amely mindenféle regény végét jelenti” . 
M ann szerin t ez a saját m ásodik korszakának regényeire is érvényes. Csak a három  ide tartozó 
regényét sorolja föl cím szerin t, a korábbiakat nem ! Viszont Levinnek az t a Joyce-ról szóló 
m ondatá t: „H allatlanul m egnövelte a regényíró-lét nehézségeit” (He has enorm ously increased 
the difficulties of being a novelist) értelem szerint á tü lte ti  a Doktor Faustusba: „M ivel m egm u
ta ttam  neked  a te kétségbeesett szívedet és . . . szem ed elé tárom a kom ponálásnak napjainkban 
m ár csaknem  legyőzhetetlen nehézségeit. . . ” -  V alószínűleg senki sem kereste és talán  nincs is 
összefüggés Joyce Bloomjának és M ann i^eitblomjának neve között; bár szerepük a két regényben 
egy szem pontból azonos: ők azok, akiknek tudattarta lm aikén t a két regény tartalma és formája 
m egjelenik . . .  És még valam i. Közvetlenül a Joyce-rem iniszcenciákat tartalm azó  ördög
párbeszéd u tá n  következik a Doktor Faustusban Leverkühnnek az az „ö tle te” , hogy elég, ha a  
zenem űvet egyetlen ember hallja  csak, ti. a zeneszerző maga, amikor kialakul benne. Aligha 
tévedünk, h a  kapcsolatba hozzuk e gondolatot Jo y ce  utolsó művének, a Finnegan ébredésének. 
„m egközelíthetetlenségével” , m ivel tudjuk, hogy M an n  tanulm ányozta C am pbell kom m entárjait.

így  a lighanem  Joyce-ra céloz az ördögi párbeszéd „nihilizm us” szava, de kétely és önvád is 
van benne: jogos-e az elszakadás a  19. századtól, helyes-e az új módszer, am elyben Thom as M ann 
Joyce rokonának  tudja m agát. Fölösleges m egism ételnünk, mire, milyen szellemi, politikai, 
ideológiai eseményekre reagálnak Thomas M ann m ásodik korszakának regényei; hevesebben 
-  mivel hevesebbek az események is! -  mint az első korszakéi. Thomas M an n  második korsza
kában is a  valóságnak, a valóságról, a valóságra reagálva  alkotott; az volt a célja, hogy az 
em bereket ráébressze az igazságra. De egy tipikus polgárcsalád „valósághű” regényét nem  írta  
meg m ég egyszer, sem m ódszerben ehhez hasonlót n em  írt. Egy tüdőszanatórium  életének 
időtlenségéről beszélt, am ikor a  háború  utáni ifjúság szellemi kiúttalanságára és veszélyeztetett
ségére a k a r t  utalni a kor ideológiai erői között. Jó z se f  történetét m ondta el, ill. öltöztette a 
valóság látszatába, mikor a fasizmus hazugságáról, az eu rópa i kultúra alapjairól, a mítosz hum á
nus e redetérő l akart beszélni. Goethe progresszív Faustjának „ellentett” történetét írta  meg 
m odern körülm ények között a  20. századi művészet és történelem világperspektívájában. H a A 
Buddenbrook-ház módszerét direkt realizmusnak nevezhettük , e második korszak regényei csak 
indirekt módon valóságtükrözők; utalnak, ráébresztenek a  valóságra, de nem  „utánozzák” , nem  
ábrázolják  közvetlenül. E bben  az értelemben T hom as M ann igenis hozzájáru lt a 19. századi 
regény „feloldásához” , éppúgy, m int Joyce; ebben nincs messze tőle. A különbség az, hogy 
Thom as M a n n  művészete az egyéni tudat valóságán tú l szándékában és hasonlat-jellegében a külső’ 
világra, a  kor történetére reagált, konstruktív em beri és társadalmi célok szerint. Ebben a 
szándékában  csakugyan érintkezik a 19. század po lgári realizmusával, de ugyanígy a francia 
rom antika vagy a naturalizm us programjával is. A m űvészet azonban — erről szívesen elfeled
kezünk -  nem csak program , hanem  legalább olyan m értékben módszer kérdése.

(3) L ehet-e , kell-e tehát Thom as M annt a 19. század örökösének tekinteni? Első korszakában 
kétségtelenül lehet is, kell is, mivel ekkor a 19. század  különböző művészi tendenciáit viszi 
tovább. A  második fejlődési korszak jellegzetessége az új követelményekhez való alkalm azkodás; 
azaz an n a k  a módszernek a keresése, amely a költő egyéniségének és a korszak követelményeinek
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egyaránt megfelel, s egyúttal parodikus leszámolás az ifjúkor eszményeivel, a 19. század hagyo
mányaival. Schopenhauerral és Nietzschével A varázshegyben, W agnerrel és a m ítoszterem tő 
rom antikával a József és testvéreiben, Nietzschével, Dosztojevszkijjal és a naturalizm ussal a 
Doktor Faustusban: valam ennyi második korszakbeli nagy regényében a 19. századi realizmus 
direkt valóságábrázoló módszerével. E leszámolás a rokonszenv, a szeretet, a függés jegyében 
megy végbe, a sajnálat és a búcsú jegyében, a befejezés melankolikus hangulatával, ahogyan 
ez pl. A kiválasztotthoz fűzött „megjegyzések” -ben kifejezésre ju t . ,,. . . alig van ellenvetni valóm, 
hogy későn-jöttnek, utolsónak, lezárónak tartsanak . .  .”30 Thom as M ann szívesen szemléli 
saját képét a korszakzáró szerepébén, és kritikusai sem takarékoskodnak erre irányuló  megál
lapításaikkal.

Holott Thom as M ann is, m int m inden nagy egyéniség, nemcsak lezár és befejez valam it, 
hanem egyúttal előkészíti azt, ami u tána  következik. A befejező típushoz tartozik például Roger 
M artin du G ard : az ő magas színvonalú késői művészetéből m agának a művészi módszernek 
m egtagadása nélkül m ár nincs hova lépni tovább. Roger M artin  du G ardnak a  20 . századi 
regénnyel aránylag  kevés kapcsolata van, G erhart H auptm annak  pedig a 20. századi drám ával 
még kevesebb. M ann a legkülönbözőbb módokon kapcsolódik össze a modern polgári regény 
különböző módszereivel és törekvéseivel, s bár filozófiai értelem ben második korszakában is 
m egtartja realizm usát és racionalizmusát, a 19. századi realista módszerekkel szakít, ezeket 
paródiába fordítja. A 20. századi irracionalizm us elől G oethéhez és Tolsztojhoz, a ,,fény fiai” - 
hoz fordul: első korszakának a G oethe-,,im itáció” nem jellem zője még. Ahol a 2 0 . század irra
cionális és inhum ánus törekvéseivel szemben a 19. század öröksége csődöt mond, Thom as M ann 
a 18. századot idézi. A fasizmus ellen polgári ideológiát Schopenhauer, W agner vagy Nietzsche 
nem ad; de ad  Goethe és Lessing; tőlük lehet elsajátítani az aktív hum anizm us elemeit is, 
amelyek — m egújítva -  a 20. században ismét felhasználhatók.

Thomas M ann  egész pályája folyamán a m aga útját já r ta : szinte kérkedett vele, hogy sohasem 
volt „divatos” , nem  viselte „a »fin de siècle« haláltáncos bolondruháját” ,31 nem  tartozo tt sem a 
naturalista, szimbolista, új-romantikus vagy új-klasszikus iskolához, még az expresszionizmushoz 
sem. Ez u tóbbi, tegyük hozzá, a nagyarányú prózának nem  is kedvezett. Egyedül-állása, akárcsak 
Goethéé, egyúttal a nagyság jele: nem  azonos azonban a kortól való elszigeteltséggel. Thom as 
M ann korával -  korunkkal -  állandó érintkezésben és kölcsönhatásban alkotott, művészete nem 
a múltból táplálkozott, hanem az aktuális jelenből indult a jövő felé. Művészetét a m aga egészé
ben nem a 19. század örökösének vagy éppen csupáncsak egyfajta hagyomány továbbvivőjének 
kell tekinteni, hanem  két évszázad olyan szintézisének, melyből újabb tézis -  antitézis születik. 
Szerepe nem  m erül ki abban, hogy lezár egy korszakot, hanem  m int szintetizáló m integy középen 
áll vég és kezdet között.

H atástörténete egyelőre nem olyan gazdag, m int amilyen nagy a tekintélye: ez alighanem  
módszerének rendkívüli bonyolultságával m agyarázható. De ha csak az utolsó évtizedek ném et 
irodalm át vesszük: W. Bredel szocialista családregénye, a Rokonok és ismerősök a ligha született 
volna meg A Buddenbrook-ház nélkül, s a polgári regényírás legjobb erőinek, H einrich  Böllnek 
vagy G ünter Grassnak művein nem nehéz fölfedezni Thom as M ann második periódusbeli 
módszereinek a nyom át, -  természetesen más tendenciákkal elkeveredve. H a „iskolája” nincs 
is, Thomas M ann  művészetének folytatása m ár van. Ez így törvényszerű.
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Vita a magyar klasszikusok jövőjéről

Barta János: Az olvasás minősége

K örülm ényeim  olyanok, hogy sok helyen sokféle könyvolvasót van módom látni, a  vizsgák enyhe nyomása 
alatt a  kötelező olvasmányokat átrágó egyetemi hallgatóktól a vasút imbolygó, olykor rosszul világított 
kocsijaiban vakoskodó fiatalokig és öregekig. Látok diákokat, alkalmazottakat és m unkásokat az egyetemi 
könyvtár kölcsönzőjében csoportosulni délután; ezek közt is akad  hivatalból olvasó, jó  részük mégis önkéntes 
hódolója az  irodalom nak. Sokszor van alkalmam az ügy másik o ldalát is megtapasztalni: kérőlapomat üresen 
kapom vissza, h a  az utóbbi évek vagy évtizedek valamelyik különösen érdekes alkotását akarom  kikölcsö
nözni; in tézetem  könytárából egyes ilyesféle művek állandóan vándorúton vannak, olykor vissza se térnek. 
Indokoltnak lá tom  tehát azt kijelenteni, hogy manapság nem  a  könyvolvasás mennyisége, hanem  minősége 
az időszerű problém a — természetesen azt az olvasóközönséget értve, amely a szépirodalm at kultiválja.

Ezt a m inőségi emelést célozzák Illés Endre javaslatai is, noha ő a kérdést a könyvkiadás szemszögéből 
exponálja. Elsősorban azt a  feladatot élezi ki: m it adjanak ki kiadóink; magától értetődik, hogy ennek bizo
nyos, a  m ostaninál nagyobb irányítása és összhangba hozatala az első és legszükségesebb lépés. Összefüggenek- 
azonban Illés indítványai egy második, hasonlóan vagy még inkább fontos kérdéssel: am it kiadunk, azt 
hogyan ad juk  ki, hogy az olvasás és az irodalomismeret színvonalának használjon. Ezzel összefüggően szeret
nék érin ten i egy-két problémát és megoldási javaslatot.

Illés E nd re , az  érdemek elismerése mellett, jogos kifogásokat hangoztat a m ár befejezettnek nyilvánított 
M agyar Klasszikusok-sorozattal kapcsolatban, amely sokunk érzése szerint inkább csak félbeszakadt. Érezzük 
nyilvánvalóan a  részlethiányokat is. M int munkatárs, tudom , hogy a kötetek egy része hajrával készült, 
s a válogatás és a jegyzetapparátus em iatt fogyatékos. Erősen m utatkozik a sorozaton a ráfordított csaknem 
másfél évtized  hazai ideológiai és kultúrpolitikai fejlődésének görbéje. A dogmatikus elfogultság még az 
A rany-válogatást is befolyásolta, ta lán  egyes szerzők klasszikussá nyilvánítását is; a  bevezetők egy része ma 
már, a m arx ista  irodalom tudom ány és esztétika fejlettebb szakaszában, vulgáris és túlhaladott. A legfőbb 
probléma m égis mindezeken tú l van, s ezt tárja fel Illésnek a sorozat felújításával kapcsolatos javaslata. 
A M agyar Klasszikusok sorozata m ai igényeink szerint nem  tö lti be azt a hivatását, hogy a  magyar irodalom 
klasszikus törzsanyagát hol teljesen, hol legalább keresztmetszetben tartalmazza. Pedig it t van az Illés fel
vetette p rob lém ák egyik gyökere: m i az, am i ma m ár v ita tha ta tlanu l hozzátartozik irodalm unk klasszikus 
törzsanyagához, és hogyan adjuk á t ezt az anyagot a m agyar közönségnek? Visszatérve a  sorozatra: a  szer
kesztői m érce kissé alacsonyra volt téve, inkább az ún. szélesebb olvasóközönségre szám ított, a tapasztalat 
pedig az t m u ta tja , hogy a sorozat legfőbb talaja: a közép- és felsőfokú oktatási intézmények és az olvasó- 
közönségnek iskolázottabb része. így  aztán a kiadás középpontjába a kiemelkedő egyéni életművek kerültek, 
ezek is jó rész t válogatva — s fehér foltként m aradtak olyan területek, ahol nem egy nagy egyéniség, hanem  
egy-egy m űfaj vagy kisebb egyéniségek csoportjának alkotásai együttesen jelentik a nem zeti értéket. Az olvas
mányosság figyelembevétele meg oda vezetett, hogy a versen és a  szépprózán kívül alig ju to tt valami szóhoz; 
ezt a szűrőt az tán  nemcsak az 1772 előtti magyar irodalom  érezte meg, hanem még a X IX . század is. Ezért 
helyeslem a  M agyar Remekírók-tervezetben a keretek javasolt kitágítását, például a m agyar kódexirodalom, 
a történelm ünkben mindig nagy szerepet játszott szónoki, vitatkozó, értekező és elmélkedő próza területeire. 
Sőt elvben a n n ak  is örülök, hogy a határ a jelen vagy a közelm últ felé is kinyílik: Illés tervezetében kereken 
30 kötetet szán erre. A vita elindításakor mindenképpen kicsinyes dolog volna ezzel és az egész tervezettel 
kapcsolatban egy-egy névről vagy m űről vitatkozni; de minél jo b b an  közeledünk a jelenhez, annál inkább 
tudnunk kell, hogy „halhatatlanok bírája az idő” (V ajda); óvakodnunk kell attó l, hogy a legmaibb ma 
ítéleteit e lsietetten  kodifikáljuk.

Nem tá rgya lja  Illés a „hogyan” kérdésének kritikus pontjait; hadd  utalok röviden rájuk, annál is inkább, 
mert igen erős közük van az olvasás minőségéhez. Az ún. kis Parnasszus-sorozat teljes életműveket ad  ki, 
minden m agyarázat nélkül. A tapasztalat azt m utatja, hogy pl. m ár Kölcsey prózai m unkáinak számos 
vonatkozása így érthetetlen, nemcsak az átlagolvasó, de még a  nem  szakos egyetemi oktató számára is. Nos, 
nemcsak a  m agyar klasszikusok, más sorozatok és magános kiadványok végén is o tt találjuk a szokásos jegyzet
apparátust, idegen szavak, nevek és hasonlók m agyarázatát. C élba talál-e ez a gyakorlat? Elvárhatjuk-e 
a nyájas és kényelmes olvasótól, hogyha nem ért valam it, p l. egy Jókai-regény izgalmas fejezetében, h á tra 
lapozzon m egkeresni? Vagy ha észrevétlenül félreért valam it? Ü jabb  gyakorlat szerint nem  magyarázzuk azt, 
ami a közkeletű lexikonokban és idegen szavak szótárában m egtalálható. Vajon a lexikonért nyúl-e minden 
olvasó, h a  egy idegen névnél m egakad? Persze olyan olvasóra kell számítanunk, aki valóban meg is akarja 
érteni azt, a m it plvas — és a nagyközönség tekintetében bizonyos fokig számítanunk lehet a rádió és az ismeret- 
terjesztő előadások segítségére is. Mégis meg kell tartanunk és tovább  kell fejlesztenünk azt a  kiadási form át, 
amely a  fö lm erült nehézségek m agyarázatát minél teljesebben m agában a kötetben, a szöveghez kapcsolva
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nyújtja, esetleg nem is a kötet végén, hanem  m indjárt a lap alján. E rre  is van példa a  m agyar irodalmi 
szöveggyűjteményekben. De m ár a X IX . vagy akár a X X . századra nézve is fölmerül a kérdés: m ég a teljes, 
szakembereknek szánt reprezentatív kiadásban is érdemes-e valam it minden jegyzet nélkül k iadni? M iért 
mondja m agát Ady Góg és M agóg fiának? M i az a M aya fátyla, amely Babitsnak kedvesebb, „ m in tá z  unal
mas cgy-való világ” ? Tételezzünk fel olvasókat, akik az efféléket u tána nézés nélkül tudják. H án y a t szabad 
feltételeznünk? És hány olyat, aki azon az alapon, hogy sejti: m iről van szó, átsiklik az ilyesm iken. Illés 
Endre cikke arra  is indítson bennünket, hogy kiadási, kommentálási problémáinkat újra átgondoljuk, és 
új, tökéletesebb megoldásokra törekedjünk.

A részletekben Illés névsorainak egy részét a  magam számára erősen megceruzáztam. Ezeknek a részlet- 
problémáknak közlésénél azonban sokkal fontosabbak és korábbi m egvitatást kívánnak a cikkben kim ondott 
elvi kérdések.

Erdei Ferenc: Ember és világ tükre

A magyar irodalom klasszikusainak Illés Endre által vázolt kiadási programja egészében véve lelkesítő. 
Különösen ha arra  gondol az ember, hogy volt olyan időszak a felszabadulás után, am ikor irodalm unk 
halhatatlanjai közül nem keveset eltemetni igyekezett a könyvkiadás és a  kritika. Mégis, jó l te tte  a  „K ritik a” 
szerkesztősége, hogy m egvitatásra bocsátja a jövőre vonatkozó elgondolásokat. Illés Endre ajánlásait tám o
gatni is kell, és kritikai megjegyzésekkel gazdagítani is.

Irodalmunk klasszikus műveinek újból és újból való és nagym éretű kiadása nemzeti hag yo m á n ya in k  ápolását 
jelenti. S az is bizonyos, hogy a közgondolkodásnak ma is — a film, a rádió és a televízió m ellett és ezeken 
keresztül is -  az irodalom az egyik fő alakítója. T ehát közműveltségünk és társadalmi életünk kiemelkedően 
nagy hatású tényezőjéről van szó. Ezért nem lehet megkerülni a kérdést, hogy helyeselhető egész irodalm unk 
minden időtálló művének a terjesztése? Mély meggyőződésem, hogy igen, s ezt az álláspontot hangozta tn i is, 
védeni is szükséges. Ez m ind a m i történelmünkhöz és a mi élő kultúránkhoz tartozik, s enélkül munkás-paraszt 
társadalmunk és szocialista kultúránk lenne szegényebb,snem zeti létünk tudatának eleven ereje sorvadna el.

De hol van a  nép a m i irodalm unk klasszikusainak a világában, s milyen eszm ék  sugároznak remekíróink 
műveiből? A régebben kötelező jelző, hogy „ h a la d ó ” hagyom ányainkat ápoljuk, lassan lekopott, s kimondva 
vagy kimondatlanul inkább az a  jelző érvényesül, hogy „értékes” hagyományainkat ápoljuk. M agában  véve 
ez helyeselhető is, m ert a  haladó jellegnek valamilyen egyoldalúan „átpolitizált” megszabása nagyon sok 
értéktől fosztana meg bennünket. Az Illés Endre által ajánlott listákban, úgy ítélem, érvényesül is a  szükséges 
eszmei mérték, s hiányzanak a félreérthetetlenül nem haladó szellemű művek, még ha irodalm i rangjuk 
elismerhető lenne is. Mégis ezen a ponton érzek én valami hiányt.

Az irodalom történeten természetesen nem változtathatunk, s tudom ásul kell vennünk, hogy az em beri, 
társadalmi és nemzeti lét problém ái hosszú századokon keresztül főleg a nemességhez és a polgársághoz 
tartozó írók műveiben és világában jelentek meg. Mégis, én nem  tudok megbékülni azzal, hogy a  magyar 
irodalom klasszikusai sorában csak annyi és olyan legyen a parasztság és a munkásosztály „részesedése” , 
amennyi és amilyen a felsorolásokban lelhető. Kétféle igazítást lehetne tenni ezen. Fel nem adva a  klasszikusi 
mércét, lehet még lelni régebbi irodalm unkban is olyan remekeket, amelyek „javítanák az a rán y t” . De e 
nagyon fontos cél érdekében az élők műveiből is lehetne gyarapítani a munkásság és a parasztság világát 
kifejező műveket. Jó l tudom , hogy mindkét irányú  bővítés nagyon nehéz feladat elé állítja a szerkesztőket, 
s azzal is szembe kell nézniük, hogy az eléggé kialakult névsorokból ki is kell húzni itt-ott. Azt hiszem azon
ban, hogy nem lehetetlen ennek a feladatnak a megoldása.

Éppen a felvetett gondolat u tal arra is, hogy a magyar irodalom klasszikusainak a bővített és rendezettebb 
kiadása mellett gondolnunk kell az irodalom olyan külsőbb területeire is, amelyek többé-kevésbé k ív ü l esnek 
a k la ssziku s szépirodalom  körén. I t t  lehet különösen m egtalálni azokat az időt álló értékű m űveket, amelyek 
a  nép világát, egy-egy kimagasló egyéniség életpályáját fejezik ki, am inek nem kisebb a jelentősége a köz- 
gondolkodás, a nemzeti hagyományok ápolása és különösképpen a haladás eszméinek a szétsugárzása szem
pontjából, m int a szépirodalmi művek határának. Néhány szubjektív adalékot ehhez a legszemélyesebb 
tapasztalat köréből.

Ahogyan nőttek a gyerekeink, úgy rakosgattunk össze mind több könyvet egy bizonyos , .klasszikus polcra” , 
azzal a szándékkal, hogy ezeket különösképpen ajánljuk nekik, m ert ezt a kulturális örökséget elengedhetet
lennek véljük. És e könyvek között -  minden előzetes szándék nélkül — körülbelül feles arányú  le tt a  szép- 
irodalom és a különféle dokumentum-irodalom. Ez utóbbiak között az életrajzok, az irodalm i szociográfia, 
a  történelmi munkák és az irodalm i riportok vagy irodalm i útleírások egyaránt szerepeltek. (E lég, ha Illyés 
„Puszták népé” -re, Kiss Lajos „A  szegény em ber életé”-re, D utka Ákos „N ag y v árad ijá ra  vagy Petőfi 
„ Ü ti levelei”-re utalok.)

A másik tapasztalat egészen váratlan volt. Véletlenképpen a gyerekeink kezébe került egy R eguly Antal-
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életrajz. M eglepő érdeklődéssel olvasták, s izgatottan beszéltek róla egymás közt. S a legfőbb érdekessége 
ennek az olvasmánynak, hogy am ikor nemrég am erikaiakkal találkoztak, s vitába keveredtek velük arról, 
hogy hol érdem es élni a világon, akkor ennek az olvasm ánynak a közvetlen hatása fűtötte szenvedélyessé 
az álláspontjukat: nekünk csak itt, a  mi hazánkban.

Hosszasan lehetne objektív érveket is felsorolni am ellett, hogy a szépirodalmi klasszikusok mellett olyan 
magyar klasszikus művek sorozatával is érdemes lenne foglalkozni, amelyeket nem  a z  iroda lm i fo r m a  tesz 
rem ekekké, hanem  a z  ember, a tá rsada lom , a világ , amelyet tü k r ö z ■

Fodor András: Klasszicitás és élő irodalom

Gond, felelősség és hozzáértés jellem zi Illés Endre összeállítását. Elvi fejtegetései éppen egyéni eltökélt
ségükkel meggyőzőek, javaslatai viszont szokatlan gazdagsággal igyekeznek m inden lehetséges föltételt 
kielégíteni. A  vázolt terveket egytől egyig megvalósíthatóknak érzem, csupán a  feladatok fontossági sor
rendjét, a  megoldás mikéntjét nem  látom  világosan. Ennek tisztázásához bizonyára további gyakorlati vizs
gálódások szükségesek.

Néhány év ó ta  módom van rendszeresen áttekinteni az ország közművelődési könyvtáraiba áram ló, ottani 
olvasók kezén megforduló könyvek mennyiségét, m inőségét. Nemcsak a hét év óta érvényesülő ajánlásos 
könyvbeszerzés adata i, az évenként összegyűjtött kiadási javaslatok  is dokumentálják, hogy klasszikusaink 
publikálásának változatlanul van jövője Magyarországon. A  különféle műfaji kategóriák közt az ifjúsági 
irodalom m ellett a klasszikus irodalom  a legnépszerűbb, legolvasottabb.

Felettébb üdvös volna, a  kis könyvtárakban elvileg m ár megvalósított törzsállományhoz hasonlóan, 
a  könyvesboltokban is biztosítani legfontosabb íróink állandó  jelenlétét. Az Illés Endre által kiválasztott 
huszonöt ha lhata tlan  nevét nincs okunk sem sokallni, sem kevesellni, ám a jelölt művek folyamatos kiadása 
egyáltalában reális igény-e, megvalósítható-e a közeljövőben? (A hozzám legközelebbi könyvesboltban a 
felsorolt 37 nélkülözhetetlen m ű közül jelenleg 12 kapható.)

A M agyar Klasszikusokból növesztett Remekírók-sorozat tiszteletre méltó vállalkozásnak ígérkezik. 
Végre olyan gyűjteményt kapnánk, am iben Apor Péter és Bethlen Miklós éppúgy m egtalálható, m int Koszto
lányi és Szabó Lőrinc. Nem lesz azonban könnyű az irodalom történeti, olykor szinte filológiai fölfedezés 
igényét a  népszerűsítés követelményeivel összeegyeztetni. Ü gyelni kell a  mutatós, mégsem költséges könyv- 
művészeti m egoldásra is. (Illés Endre nem említi, de köztudom ású, hogy a Magyar Klasszikusokat mennyire 
szürkítették, nyom orították a sorozat cseppet sem vonzó külsőségei.)

A 140 kötetes tervezet arányaival egyetértek, néhány tételhez szeretném csupán a kétely kérdőjelét vagy 
a hiányok, megfontolások felkiáltójelét odajegyezni. Helyes-e a régi népköltészetet külön kötetbe foglalni? 
A Régi M agyar Költők T á ra  jórészt műköltészetet ta rta lm az , a X IX -X X . században gyűjtött archaikus 
anyag visszavetítése aligha szerencsés. S m iért m arad ki a  X V III. század költészete? V alóban olyan szegény 
ez a korszak? Nemrég próbáltam  ébresztgetni az illetékesek figyelmét: van egy költőnk, aki irodalom történé
szeknél is mélyebben ismeri régi költészetünk elfelejtett rétegeit. A X V III. század lírájából példáulrevelációkat 
ígérő hatalm as gyűjteménye van. Eddigi -  sajnos, meddő — szorgalm át végre hasznosíthatná a könyvkiadás.

Illyés G yula u tán  kinek ne volna kedve, joga m egtépázni K isfaludy Sándor nim buszát? Teljes mellőzését 
azonban ta lán  még ő sem kívánná. Naplójával, Kesergő szerelmével oda kívánkoznék a költő Kisfaludy is 
öccse mellé.

Több figyelmet kéne szentelni a régi verses műfordításokra — akár korszakonként szemléltetve a hódítva 
gyarapodó költői nyelv állapotát. Szabó Lőrinc, R adnó ti M iklós munkásságába is szerves részként bele
értendő m űfordítói tevékenységük.

A M agyar elbeszélők listájában különösen tetszik, hogy nem  húz éles határvonalat elhalt és élő írók közé. 
Szükségszerű viszont, hogy itt van a legtöbb vitatnivaló. Csak néhányat a nekem szembeötlő mellőzésekből. 
Helyet adnék — a  minden értéket méltányoló -  válogatási elvek szellemében Bernáth Aurélnak (így éltünk 
P annóniában), Szentkuthy M iklósnak (Divertimento), továbbá Illés Endrének, Kolozsvári G randpierre 
Emilnek. K odolányit még egy regénnyel szerepeltetném (Boldog M argit), Remenyik Zsigmondot minden
esetre a B űntudattal. Folytathatnám  még, de hadd bolygassam  inkább az eleve m argóra került szerzők 
dolgát. Nemzedékemben alighanem  egyedül vagyok, aki H erczeg Ferenc összes m űvét elolvasta. Ennek 
utána alapos meggyőződéssel m ondhatom : nem nagy író. Á m de akkora mégis van, hogy a magyar próza 
ilyen terjedelm ű vonulatába novelláival, emlékezéseivel, vagy adriai útinaplója kötetével belefér. S ha m ár 
kényes problém ákról szólok, hadd  folytassam. 1955-ben, első külföldi utam on, csodálkozva, kissé szégyen
kezve lapozgattam  a vendéglátó baráti ország irodalm i antológiáinak tartalomjegyzékében. O tt találtam  
azokat a  költőket, írókat is, akik 1945 táján elhagyták h azá ju k a t, vagy a háborús em igrációból haza se tértek. 
H itetlenkedve böngésztem a magyarázó jegyzeteket. Ilyesféle szövegekre bukkantam : „Rendszerünket ugyan 
nem szereti, de munkássága v ita thatatlan  értékeivel ku ltú ránkat gazdagítja.” M a, tíz évvel később, am ikor
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Bunyin vagy Panait Istrati kiadása természetes, amikor a politikai dolgokban lojálisnak aligha mondható 
Sztravinszkij Leningrádban misét hallhato tt és vezényelhetett ugyanazon a napon -  nem kéne nekünk is 
bátrabban számot vetni határon túli értékeinkkel? Kinek használunk vele, ha a Zendülők vagy az Egy polgár 
vallomásai szerzőjét: M árai Sándort; a  Földönfutó város vagy a Fegyverek visszanéznek íróját: Zilahy Lajost 
valamiféle makacs bosszúval örökre kitiltjuk irodalmunkból?

A Magyar Költők-sorozatban ugyancsak érdekes meglepetés, hogy a  harm inc legjelentősebb név hordozója 
közül tizennégy élő kortársunk. De ha m ár egymással nem lehetünk olyan szigorúak, amilyen az útkor lesz 
velünk, inkább kicsit bővíteném a kört. G arai, Váci s a többiek bizonyára nem vennék zokon, ha osztozniuk 
kéne például Takáts Gyulával, Csanádi Im rével, Pilinszky Jánossal, akik lekerekült mondanivalójuk, egyéni 
hangjuk szerint éppoly téveszthetetlenül fölismerhetők, ahogy a besorolás értékmérő követelményei kívánják.

Végül valam it az Olcsó Könyvtárról. Kivételes szerepe — mindenekelőtt a  klasszikus irodalom  népszerűsí
tésében — kétségtelen. Am éppen ezért haladéktalanul változtatni kéne form áját, küllemét, m ert ez ügyben 
m ár semmi dicsekednivalónk se m arad t. A nnak idején, másfél évtizede a „fűrészporos” pap írra  nyomott, 
ínséges kiadványok korszakában ki á lm odhatott a  mostani szép, m ár-m ár tetszetősségben versengő sorozatokról? 
H a  a lehetetlent sikerült elérni, a bizonyára kissé drágább, de sokkal kelendőbb, gusztusosabb ,,Paper-back” 
honosítását m iért ne próbálhatnánk megvalósítani a még valóban ifjú éveit élő könyvsorozat jövője érdekében?

Hanák Péter: A klasszikusok történetiségéről

Zavarban van manapság az ember, ha az olvasásról olvas. Egyrészt igen tekintélyes, hivatalos áttekintéssel 
rendelkező fórumok a könyvkiadás és terjesztés impozáns eredményeiről, az olvasáskultúra — olykor valóságos 
kultusz — terjedéséről tájékoztatják. M aga is tapasztalhatja ezt, nemcsak egy-egy sikeres új regényre, de a 
kedvelt verseskötetre való sikertelen vadászás során. Illés Endre a tervezet nagyvonalúságához illő szép 
cikkében egyenesen „olvasói oxigénhiányt”  konstatál. Másfelől ugyancsak szavahihető, s habár részlegesebb 
felvételezésre, de életközelibb információkra támaszkodó cikkek éppen a rra  döbbentik rá , m ilyen széles és 
fontos rétegek nem  olvasnak, milyen divatosan terjed napjainkban a kulturálatlanság kultusza is. És emellett 
is tanúskodhatnak személyes tapasztalatok: beszélgetések -  nem bölcsész — egyetemistákkal, műszakiakkal, 
fiatal munkásokkal. A z,,olvasói oxigénhiány” mellett, úgy látszik, az oxigén nélküli lét is elevenen tenyészik.

Elgondolkoztató ez az ellentmondás. És mindenképpen sematikusnak tartanám  a m agyarázatot, akár a 
hivatalos tájékoztatás és a valóságos helyzet közötti diszkrepanciában keresné a megoldást, akár abban a 
form ulában, hogy az olvasáskultúra ugyan rohamosan terjed, de még nem  ért el minden réteghez. Érzésem 
szerint többről van szó. A korábbi évek külterjes hódításával szemben a műveltség m intha belterjesebb 
irányba fordult volna. Egyeseknél, és ez a jobbik  eset, a szakma, a  szakirodalom tölti ki az irodalom ra szánt 
időt, a szélesebb rétegeket a művelődés és szórakozás könnyedebb — és egyre könnyebben hozzáférhető — 
formái zárják, nem  ritkán hódítják el a  könyvtől. Akárhogy is van, érdemes lenne u tánajárni e valóságos 
ellentmondás forrásának. Egy több lépcsős klasszikus sorozat elindítása előtt nem lenne érdemes feltérképezni 
a  nem olvasók birodalm ának területét, h a tá ra it, az olvasástól való elzártság vagy elidegenedés okait, kipuha
tolni a vákuumot, amelyben terjednie kellene, felmérni, elérhetők-e szám ára, és milyen programozással, 
eszközökkel, a  nem olvasók százezrei?

Hogy a tervezet olvastakor elsőnek ezek a gondolatok ötlenek fel bennem , annak az lehet az oka, hogy Illés 
Endre irodalmi mívű tervtanulmánya is elsődlegesen a b dterjes művelés irányába tendál. A sorozatok több
sége a  már megnyertek műveltségének, igényességének mélyítésére alkalmas, s alkalm asint nem  véletlen, 
hogy a tervezet a küzdelem legnehezebb szakaszán, az Olcsó K önyvtárnál csak elvi célkitűzést ad, nem 
átgondolt, konkrét programot. Pedig éppen ezen a szakaszon, a szellemi eligénytelenedés ellen lenne a leg
nagyobb szükség élő-eleven irodalm unk hatékony segítségére.

És itt ütközünk bele a klasszicitás és modernség, a klasszicitás és olvasmányosság problém ájába. Túltehet
nénk magunkat egy sznob gesztussal a  problém án: ami klasszikus, az időtálló, tehát időtlen, de Illés cikkétől, 
am in t a válogatás elvei és módszere tanúsítják, távol áll az effajta fölényesség. Bizonyára jogosnak ismeri el 
egy évtizedes kiadási program megbeszélésénél a gondolatot, am ely a klasszicitás tartalm ának történeti 
változását feszegeti.

Minden korszak, minden nemzedék újraértékeli, válogatja, rangsorolja klasszikusait. A forradalm i kor
szakok, nemzedékek nyílt bálványdöntéssel és hőskultusszal, a békésebbek kegyeletes megfeledkezéssel, 
illetve csendesebb reneszánszokkal. Csak a legutóbbi évtizedben nem  egy ilyen reneszánsznak lehettünk 
tanúi — am int tapintatos megfigyelői is néhány m últ századi klasszikus vagy kortársi nagyság csendes elporo- 
sodásának, akár tudomásul veszi ezt az irodalom történet és könyvkiadás, akár nem.

A klasszicitás változékony történeti kategória. Ez lehetővé és szükségessé teszi, hogy korunk változásait 
figyelve, historikus látással rétegezzük, elkülönítsük a már múltba zárt kultúrtörténeti klasszicitást az időt-
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állótól és tú lélő tő l, ami ma is -  vagy ism ét — elevenen hat. Ugyanakkor a történeti rétegezés mellett kétség
telenül létjogosu lt a művészeti rétegezés és a  népművelési szem pontú osztályozás is. Ady bizonyára századunk 
nagy klasszikus költője, igazságai m aradéktalanul ránk m aradtak , és ma sem kevésbé eszméltetőek, mint a 
maguk k o ráb an  voltak. De a megközelítés és a belső azonosulás nehézségei is m egm aradtak, s nevezhetünk el 
róla m éganny i utcát, mozit és ku ltú rházat, népszerűsége és olvasottsága inkább hanyatlik , m int terjed.

Az új klasszikus sorozat megtervezése nehéz feladat. A v itá ra  bocsátás is je lz i, hogy a tervezők kérik, 
igénylik a  sokoldalú hozzászólást. V élem ényem  szerint a klasszicitás történeti-művészeti rétegezésével és a  
feladatok jo b b  szétválasztásával lehetne jav ítan i rajta. Az a benyomásom, hogy egyes sorozatok, elsősorban 
a 140 k ö te tre  tervezett Magyar R em ekírók több feladatot akarnak koncentráltan m egoldani: kultúrtörténeti 
képzést, rem ekm űvek terjesztését, széles körű népművleést. Ez együtt soknak tűnik: elég vékony az a réteg, 
amely a középkori legendáktól és Anonymustól Pázmányon, Zrínyin, Mikesen, Széchenyin, Keményen 
keresztül K o m já t Aladárig és K assákig a  szemlélet, műfaj és érték rendkívüli változatosságát be tudná 
fogadni. T a lá n  célszerűbb lenne különválasztani a művelődéstörténetit az eleven irodalom tól, a remek
írótól. B izonyára  megvan a létjogosultsága egy művelődéstörténeti sorozatnak, olyasminek, am it a Monu- 
menta H u n g á riáé  Historica és az A urora - sorozat igyekszik, ha kissé vontatottan is, megvalósítani. Egy új, 
átfogóbb sorozatban  helyet kaphatnának  a  középkori krónikaírók és hitvitázók, éppúgy, m int Hajnóczy, 
Széchenyi, K ossuth itt javasolt válogato tt m unkái. Sőt, nem is lenne helyes megállni a m últ század közepénél. 
Fo ly ta thatnánk  a sort Táncsiccsal, Jászival, Szendével, Rácz Gyulával, Szabó Ervinnel, Kunfival, Károlyi 
M ihállyal, a  nép i írók időálló szociográfiai-publicisztikai m unkáival. Szívem szerint nagyon is javasolnám 
a m agyar tö rténelm i, társadalmi-politikai gondolkodás legjobb hagyományait felölelő sorozat megindítását. 
De külön, és nem  a remekírókkal vegyítve, m ert ez a társítás mindkettőnek inkább á rtana , m int használna.

Egészében, úgy  látom, hasznosabbak lennének a történetiség és a  népművelés szem pontjából differenciáltabb 
sorozatok, am elyek jobban megközelítenék az olvasók és főként a m ár vagy még nem  olvasók különböző 
rétegeit, s eg y ú tta l őket is jobban közelítenék az olvasáshoz, az irodalom hoz vezető lépcsőkön.

Végül m ég  egy megjegyzést. A m agyar irodalom  fő vonulatának éppúgy, m int a társadalm i gondolkodás 
legjobb hagyom ányainak időtálló klasszicitása mély történelm i m eghatározottságában rejlik: a sors paran
csolta fe lad a t vállalásában, hogy a nem zetit és emberit, a  hagyom ányt és haladást, az önismeretet és kritikát 
magas sz in ten  egyesítse. De m int m inden  magas hegyvonulatot, olykor ködök, párák  lengik körül: illuzio- 
nizmus, ö n á lta tá s , irreális valóságlátás. Illés Endre bem utatott tervezete általában szerencsés kézzel emeli ki 
magát a m aradandó , szilárd fővonulatot. Érdemes lenne az itt-o tt még párázó illuzionizm ust lefújni róla_

PÁ N D I P Á L

„Ide születtél öregem ”

( J e g y z e k  e g y  szocialista lírikusról*)

L adány i M ihály  költőnek szü letett. Létezé
sének o ly an  természetes m egnyilvánulása a 
vers, m in t a  m adárnak a repülés, a  halnak  az 
úszás. K öltem ényeit olvasva az az érzésünk 
tám ad, ho g y  ez a poéta, ha  nem  akarja, 
akkor is versben  beszél: norm ális állapota a 
költői ih letettség . S nem akárm ilyen ihletett- 
ség a L ad án y ié ! Verseit nem  a tém ák  válasz-

* L adány i M ihály Utánad kószálok cím ű kötetét 
olvasva (M agvető  Könyvkiadó, 1965).

tékossága, nem  a form ai virtuozitás, nem a 
sajátos és hagyományos költői eszközök hal
mozása és hangsúlyozása emeli poétikus 
régiókba. M indennek inkább  az ellenkezője 
jellem ző rá : a költői keresetlenségből, a
koturnus-nélküliségből fakadó líraiság; az 
indulatokat, hangulatokat, élményeket köz
vetlenül és válogatás nélkül versbe-zuhintó 
belső kényszer. L adányinak nincs szüksége 
arra, hogy felpaskolja érzelm eit, ha tollat vesz 
kezébe; ihletettsége nem  is a kivételes, te r
mékeny, szent óra m ám ora. Ladányi állan
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dóan termékeny. Ladányinak mind a huszon
négy órája ihletett óra. Á llandó és természetes 
költői készenléti állapota m agyarázza meg azt 
a  jelenséget, hogy az ő szám ára úgyszólván 
minden életmozzanat lírai alkalm at jelent. 
Rendkívüli költői érzékenysége a huszonnégy- 
órás élet színes és gazdag em beri hullám zásá
val ölelkezik verseiben.

*

Ladányival kapcsolatban nemegyszer hang
zott m ár el az „anarchikus” , „anarch ista” 
megjelölés, hol versei, hol m agatartása m inő
sítéseként. Költészetének és m agatartásának 
(majdhogy azt nem írtam : magaviseletének) 
ez a közös jellemezhetősége m indenekelőtt 
a rra  m utat, hogy élet és költészet L adányi 
gyakorlatában meglehetős pontossággal fedik 
egymást. Az is tagadhatatlan , hogy költőnk 
éppenséggel nincs híján az anarchikus hajlan 
dóságoknak; am it az övénél hat-hét évvel 
fiatalabb korában Petőfi leírt — „ . . . engem 
a  rendes élet / Időnek előtte megölne . . —
az t alighanem életmottóul is elvállalná -  egy
előre -  a harm inc éven túllépett Ladányi. 
Nyilvánvalóan nem a véletlen következménye, 
hogy költőnk verseiben ott érezzük a villoni 
modor, a petőfies gesztusok hatását, s hogy 
József Attila költészetéből nemcsak az érett 
korszak képei, hanem a húszas évek lázongó
anarchikus villózásai is m egragadták L adányi 
figyelmét.

Kétségtelen, hogy Ladányi kötetében versek 
sorozatából árad  a kötetlenség dicsérete, a 
rend megvetése, a szabálytalanság glorifiká- 
lása, a szabályosság, állandóság elutasítása. 
Kétségtelen, hogy ebben a napnak m ind a 
huszonnégy óráját felélő költészetben a  m eg
szokottnál több idő ju t  a szerelemre (s nem  is 
a plátóira) s kevesebb az áh íta tra ; több  a 
kószálásra, s kevesebb a  közvélemény szerint 
konstruktív időtöltésre. S folytatva a jellem 
zést: nem kevés a diszharm ónia, az elégedet
lenség, a gunyoros tám adókedv ezekben a 
költeményekben. A költő pozíciójában félre
ismerhetetlenül jelen vannak -  nem  a társa
dalm on kívüliségnek, hanem  a társadalm on 
belüli szélre-szorítottságnak, a magányos igaz
ságkeresésnek gondolati-pszichikai m otívu
mai. A világ elleni háborgás, a görcsös keserű
ség, a fájdalmasan legyintő fölény, a rezignált 
és ironikus önszemlélet lírai vonásai. („Va- 
gdnykodom kínomban, mit tehetnék, / s a  világ 
ellen szólok hevesen” -  írja a Szegény költő dalá

ban.) A „keserűség tápláléka a versnek” -  
hangzik L adányi egyik vallomása, m agát pe
dig így m utatja  be: „szegény költő vagyok / mint 
egy sovány madár / tollászkodom az utcán, / rekedi 
énekemet / nem értik a mezők: / M int egy buddhista 
pap, I ki felgyújtja magát, / olyan hiába lobogok / 
a század terein." (Blues). Mégsem m ondanám  
sommásan anarchistának vagy anarchikusnak 
Ladányi M ihály líráját. Legalábbis a szó köz
keletű jelentése szerint nem; és semmiképpen 
sem a versek em beri szövetének vizsgálata 
helyett. Ahhoz azonban, hogy megfogalmaz
hassuk a m agunk álláspontját ebben a kérdés
ben, egy s m ást el kell még m ondanunk L adá
nyival és a költészettel kapcsolatban.

*

Leegyszerűsítenénk Ladányi em beri kép
letét (s vele a költőit), ha m inden bánatát, 
m agány-panaszát politikai előjellel lá tnánk  el. 
Tudomásul kell vennünk, hogy — teszem -  
a magány érzése nemcsak politikai-világ
nézeti kategória: érezheti m agát m agá
nyosan olyan em ber is, életének szemé
lyes szféráiban, aki aktívan vállalja a közéleti 
cselekvést. Egy konstruktív világrenddel való 
azonosulás nem  jelenti azt, hogy autom atiku
san megvalósul a rend, a harm ónia az ember 
magánéletében, az egyén és környezet kap
csolatában, az egyén vágyai, törekvései, sze
mélyi alkata és társadalm i feladatai, lehető
ségei, kötelezettségei között. A szocializmus, 
vállalása, a konstruktív cselekvés jó  feltétele a 
személyes harm ónia megteremtésének, de 
feltétel és megvalósulás nem  azonos fogalmak. 
Ne áltassuk m agunkat. Nem azonos fogalmak!

Ladányi M ihály kószáló term észetű ember, 
alkati tulajdonsága a nyugtalanság. Jo b b an  
érzi m agát a kocsmaasztalok tájékán, m int a 
hivatali íróasztalok között; szívesebben vál
lalja a szocializmuson belüli szabadlegénysé
get, m int a munkahelyhez kötő státuszt. 
Személyes életének fiaskói, emberi-asszonyi 
kapcsolatainak zaklatottsága, fészekrakó haj
lamainak fejletlensége, prolongálódott ka
masz-nyugtalansága, tám adásra-iróniára, a 
magány dacos várainak építésére kész 
érzékenysége: m egannyi olyan alakítója és 
színezője ennek a költészetnek, am i elsősor
ban Ladányi M ihály emberi természetével 
kapcsolatos, s nem  politikai világnézetével. 
A költő életszemléletében, persze, gyakran 
szételemezhetetlenül összefonódnak az em beri 
egyéniség, természet, idegrendszer s a világról'
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k ialak íto tt tudatos kép vonásai. A különféle 
m otívum ok egymást á thatva , egymás által 
érvényesülnek. De ez az összefonódás vagy 
•éppen eggyéválás sem jogosíthat fel az egyet
len tényezőre való redukálásra a műalkotás 
értelm ezésében.

A zt m ég hozzá kell tennünk az eddig elmon
dottakhoz, hogy minden költőnek, minden 
verseskötetnek, minden egyes versnek megvan 
a m aga belső akusztikája. E zt a  belső akusz
tikát m aguk  a művek terem tik  meg: egy-egy 
költem ény jelentésébe m indig belehangzik -  
közelről-távolról -  a kötet több i versének, a 
költő tö b b i művének értelm ező, jelentésfor
máló csengése. A külső akusztikát számos, az 
írótól gyakran független tényező alakítja. 
De a  belső akusztikáért m indig az író a felelős. 
L adányi verseinek indu la ta it és hangulatait 
sem lehet a maga terem tette  akusztikától 
függetleníteni: a vagabundus lelkűiét, a kó
szálás költészete olyan em beri és lírai térben 
érvényesül itt, amelyben m eghatározóan jelen 
vannak  a  forradalmi eltökéltség, a  dolgozók, 
az O sztály  oldalán való elkötelezettség erő
vonalai. Kétségtelen tény, hogy nem  m inden
napi jelenség ez a vagabundus forradalmiság, 
lendü le tnek  és elkeseredésnek, h itnek és hitet
lenségnek, történelem-vállalásnak és szkep
tikus legyintésnek, rendhagyó rendet aka
rásnak, vagánytónusnak és a szocializmu
sért, é rze tt és hirdetett felelősségnek az 
együttes kifejezése. Nemcsak tartalm ilag  -  a 
versek stílusáig, szerkezetéig érvényesül ez a 
szokatlan em beri és lírai ötvözet. Gondoljunk 
csak a „ fu ra , szomorú csavargó” költeményei
nek heterogén  nyelvi-stiláris anyagára, a 
prózai, ső t durva szavak, nem  éppen lány
iskolába való  kifejezések összefonódására meg- 
kapóan finom  költői képekkel; L adányi vers
form áinak  kötetlenségére, vagy kedvelt szer
kezeti m egoldására: az ellenpontozó, fejbe- 
kólintó, poénes versvégződésekre, a szkepti
kusan leeresztett hangú, p rózai verszárásokra. 
G yakran  meghökkentő, sihederesen gátlás
talan , forrongó és erőtől duzzadóan  szabály
ta lan  költészet a Ladányié, s mindezekkel a 
tu lajdonságaival együtt „családon  belüli” líra 
az övé, értve ezen e költészet szocializmuson belüli 
helyét és helyzetét.

V isszatérve mármost az an arch ia  kérdés
hez, a z t m ondhatjuk, hogy L adány i félre
é rthe te tlenü l elkötelezte m agát a szocializmus 
o ldalán ; lírájának belső akusztikája, verseinek 
idegfeszültsége semmi kétséget sem hagy 
afelől, hogy  költőnk az ö tágú  csillag jegyében

lá tja  a világot. E rre az alapvető elkötelezett
ségre figyelve, bízvást állíthatjuk, hogy okta
lanul leegyszerűsítenénk Ladányi lírájának 
értelmezését és értékelését, ha a további fejte
getés ú tjá t elvágnánk az anarchista megjelö
léssel. Azt azonban aligha tagadhatjuk és 
cáfolhatjuk, hogy ezen az alapvető kapcsolaton 
belül, a „családon belül” , jócskán érvényesül
nek Ladányi enfant terrible vonásai, szabados 
gesztusai, rendhagyó, sőt rendbontó lírai 
tem pói. Nem csodálhatjuk tehát, ha a család
tagok meg-megróják Ladányit, s itt-o tt 
anarchizm ust is emlegetnek emberi és lírai 
m agatartásával kapcsolatban.

*

Természetesen nem csak arró l van szó, hogy 
L adányi szeret legénykedni, s hogy szabados
ságait feddő cinkossággal tudom ásul vesszük. 
Nemcsak bájos és tehetséges rakoncátlanságát 
kell legalizálnunk a szocialista líra körén belül, 
hanem  szembe kell néznünk költészetének 
egy s más politikai-ideológiai problémájával is. 
L adányi verseinek közéleti, politikai arcu la
tán , a szocializmus eltökélt vállalásán belül, 
feltűnnek olyan vonások is, amelyek v itára 
késztetnek. H add m utassunk rá  néhány ilyen 
m ozzanatra. Ladányi lírájának egyik alapvető 
vonása és értéke a kispolgári, nyárspolgári, 
m indenféle polgári tulajdonság, szokás, ener
gikus, éles, szellemes kritikája. De küzdelmé
nek — hogyan is m ondjam ? -  komolyságát, 
meggyőző erejét csökkenti Ladányi azzal, ha  
hovatovább m ár a tiszta inget és a vasalt 
nadrágo t is kispolgári-nyárspolgári nyavalyá
nak minősíti. Ne feledkezzék meg arról 
L adányi költőként sem, hogy a kispolgárt lehet 
ironikusan, keményen, kíméletlenül bírálni szocia
lista alapról, a munkásosztály oldaláról. De lehet 
bírálni a kispolgárság némely típusait a kispol
gárság másfajta típusainak szemszögéből is. Pél
dául a konzervatív, pedánskodó, bürokratikus 
kispolgárt lehet kritizálni a szabados, fék
telen, m inden fegyelmet elvető kispolgár 
oldaláról. És viszont. De Ladányi M ihály jó l 
tu d h a tja , mekkora különbség van a kispolgár
ság különböző osztálytartalm ú bírálatai között.

Jó dolog továbbá, hogy Ladányi verseiben 
elevenen vibrál a forradalm iságot féltő nyug
talanság, a munkásság helyzetét latoló figye
lem : ez az ellenőrző érzékenység értékes erő, s 
mindig szembetalálják véle magukat azok, akik a 

forradalmat frázisokkal, a szocialista demokráciát 
liberalizmussal, a szocialista humanizmust polgári
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humanizmussal akarnák felcserélni. De amennyire 
szükséges és értékes erő ez az ellenőrző érzé
kenység, annyira szükséges, nélkülözhetetlen, 
hogy reális helyzetértékelés alapján, reális irányban 
érvényesüljön. Ladányi helyzetértékelése vagy 
inkább helyzetérzékelése egyben s másban 
vitatható. N em  is lényegtelen pontokon. 
Egyik-másik versének tükrében zavaróan el
torzul a hazai valóság képe. Költőnk egy-egy 
gesztusával oly m ódon áll a munkásság mellé, 
a proletariátus oldalára, m intha egy hatalom - 
átvétel előtti osztályt pártolna-védelm ezne; oly 
módon emeli ki a munkásság életének némely 
vonásait, m intha a harm incas évek nyom or
költészetét folytatná, tekintet nélkül a törté
nelmi és az életkörülményekben bekövetke
zett változásokra. Ilyen helyzetérzés, helyzet- 
értelmezés körvonalai bontakoznak ki — pél
dául -  a Négerek vagy a Kaszt című vers sorai
ból. De jó  néhány más költeményében is talál
kozunk ilyen és ehhez hasonló mozzanatokkal.

*

Tisztában vagyok azzal, hogy a lírának van 
olyan indirekt általánosító hatása is, amely 
nem  fordítható le nyersen és közvetlenül a 
politikai állásfoglalás nyelvére. Gondolom, 
Ladányi M ihály sem vállalná politikai állás- 
foglalásként egyik-másik keserűségben, kis
hitű  pillanatában fogant verse végső konzek
venciáit. A mostanság zajló vitákban elég gya
kori jelenség, hogy némelyek nem  az egymás 
által valóban elfoglalt konkrét állásponttal 
polemizálnak, hanem  az általuk eltorzított, 
preparált, megcsonkított vagy éppen megvál
toztatott álláspontot tám adják. Éppen ezért 
hadd írom ide, védelmezve Ladányit azoktól, 
akik majd e b írálat elutasítására buzdítják 
hangzatos és divatos érvekkel: nem  azt kérem 
én a költőtől, hogy megszépítse a valóságot
-  a valósághoz képest, nem  arra biztatom , hogy 
költse át a m agyar munkásosztály m indennapi 
életkörülményeit a gályái nagyszálló kere
teibe, s nem  a rra  sarkallom, hogy tegyen 
egyenlőségi jelet a munkásosztály történelm i
hatalm i helyzete és m inden egyes munkás 
jelenlegi körülményei közé. Szó sincs erről! 
írjon  Ladányi b á tran  azokról, akik nem  élnek
— s hogy m iért nem  élnek -  osztályuk lehetősé
geinek a szintjén. T ám adja  kíméletlenül azo
kat a tendenciákat, amelyek a jelen hatalm i 
körülményei között, a szocializmus hatalm i 
körülményei között a rendszer alapjai ellen 
hatnak, a szocialista építést hátráltatják. H a

fehér foltot lát, ha társadalmi m éretekben érvé
nyesülő káros tendenciákat érzékel: kommu
nista kötelessége, realista költői kötelessége, 
hogy hango t adjon nyugtalanságának, dühé
nek, aggodalm ának. De a küzdelem  ered
ményességének és teljes lírai hitelességének 
nagy feltétele: a realitás figyelembevétele. 
H a ki a  m ai magyar közélet, tá rsadalm i élet, 
gazdasági élet gondjaival egy új ha ta lm i hely
zetet sóvárgó, mégoly elvont líra i nosztalgiát 
állít szem be, az használhat bárm ily  radikális 
term inológiát, mégsem a szocializmus, a m un
kásság ügyét segíti. A kialakult, kiharcolt 
történelm i és osztályviszonyokon belül neki
feszülni a  m unkának és -  tudva  a világhely
zetet -  em elni a népet, nem zetet: ez a nehe
zebb vállalás, ez a nehezebb ú t. Biztos vagyok 
benne: a költő számára is.

*

Azt írtam  fentebb: Ladányi líra i értelm e
zésében — nem  is lényegtelen pontokon — eltor
zul a valóság. A külső világ torzulásával 
pedig szervesen összefügg a költő ön-helyzeté
nek értelmezése, ennek az értelm ezésnek a 
deform álódása. Szembetűnőek e kö tet versei
ben a szélre-szorítottság m agatartásform ái, a 
társtalanság dacos-ironikus-önironikus m odor
vonásai. A m i ebből Ladányi term észetének, 
egyéniségének, lelkületének sajátos, személyes 
vonása, a rró l szóltunk már, an n ak  lírai értel
mét és értékét nem  kényszeredett elismeréssel, 
hanem  az em beri színességet, a költői szinten 
p rodukált lelki szabadmozgást m egillető ro- 
konszenvvel és örömmel fogadjuk. D e amikor 
a közélet, a társadalom  kérdéseiről, a  valóság 
állásáról versel a költő, s m agata rtásában  ott 
érezzük a kiszorítottság kínját, a  félreszorított- 
ság gőgjét, a szélre-szorult em ber közérzetét, 
-  akkor leegyszerűsítenénk a problém át, ha 
pusztán L adányi alkati tulajdonságaival m a
gyaráznánk ezt a jelenséget. K étségtelen, hogy 
ebben a vonatkozásban L adányi néhány  köl
tem ényének pesszimisztikus helyzetérzékelése 
és saját helyzetének, mint a szélre szorított, 
kiszorított forradalm ár helyzetének az értel
mezése, szorosan összefüggenek.

L adány i az ellenforradalomnak és az ellen- 
forradalom  leverésének időszakában szerezte 
fogalm at form áló politikai élm ényeit, forra
dalm i tapasztalatait. Annak a költőcsoportnak 
a legtehetségesebbjei közé tartoz ik , amely 
1956 u tá n  em elte fel a forradalom  zászlaját. 
A T űztánc-csoportra gondolok. A kkor a for
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radalm i hely tállás egy viszonylagos elszigetelt
ség körülm ényei között érvényesült, Ladányiék 
hangját sokan  nem  értették m eg, nem  fogad
ták el: kö ltő i m agatartásuk nehéz küzdel
mekben acélozódott. A szocialista hatalom  
azóta konszolidálódott, lényegesen megvál
tozott társadalm unkban  a szocialista kultúra, a 
szocialista költészet akusztikája, s a változás 
természetesen új körülményeket, új ered
ményeket, de  új problém ákat, új nehézsége
ket is szü lt. Az 57-es kiélezett forradalm i 
helyzethez húzó  nosztalgiákban vannak, le
hetnek rokonszenves vonások, őszinte forra
dalmi h itek , de  az objektív körülm ények vál
tozása m ia tt  ezek a nosztalgiák — ha 57-et 
szem beállítják 64-gyel -  rom antikus és bénító 
vonzódások. Ő rizzük 57 em lékét, idegünkbe 
véstük tanu lságait, mai cselekvéseinkben ben
ne van, b en n e  kell hogy legyen 56-57 minden 
tapasztalata, — de más dolog görcsösen, dogma
tikusan ragaszkodni 57-hez, s megint más dolog 
alkalmazni a mában 57 történelmi tapasztalatait. 
Ladányi egyik-másik versét olvasva, az a 
benyom ásom , hogy költőnk az 1957-es viszo
nyokat abszolutizálva táplál forradalmi bizalmat
lanságot a mával szemben. S ilyen értelem ben érzi 
magát közéletünk peremére szorítva. Nem 
értek egyet Ladányinak ezzel a helyzetértel
mezésével.

Nem értek  egyet akkor sem, h a  tudom , hogy 
vannak n á lu n k , talán nem  is kevesen, akik a 
mát, a  je le n t, a jelenlegi pártpo litikát úgy 
értelmezik — jobboldali vágyálm aik szerint - ,  
m intha 6 4 -5 7  ellenében érvényesülne, m intha 
64-hez n em  az  1957-es éven keresztül vezetett 
volna az ú t  (nemcsak n ap tá ri értelem ben!), 
m intha a m a i politika m egtagadása lenne az 
57-es, k iélezett körülmények között formáló
dott po litikának . Akik így értelm ezik a jelent, 
azok persze a  kultúrában is korszerűtlennek 
tartják az t, am i markánsan szocialista; azok 
szívesen k iik tatnák  irodalm unk elm últ tíz 
esztendejéből a forradalmi, m arxista törek
véseket; azok  természetesen berzenkedve 
emlékeznek Ladányi M ihálynak és társainak 
tűztáncára. E z a közvetlenül és áttételeken 
keresztül érvényesülő jobboldali nyomás ma 
is, kulturális életünkben is, létező, érvényesülő 
erő. N em  az  egyedüli erő, de létező erő. Ne 
áltassuk m agunkat: létező erő. S h a t is ez az 
erő, írókra, művészekre is, nem csak úgy, hogy 
némelyeket befolyásol ideig-óráig, egyben- 
másban m eghódít, hanem  úgy, hogy olyan 
ellenreakciókat támaszt, amelyek visszájáról tor
zítják el a valóság képét.

L adány i érzékeny idegrendszerrel szűri ki 
a világból a jobboldali, kispolgári-polgári 
tendenciákat, de ahelyett, hogy ezeket a 
m aguk helyén, a maguk realitása szerint 
tám ad n á , oszlatná, bon taná-ron taná  -  abszo
lu tizá lja  ezeket az erőket, pesszimisztikus hely
zetérzékelése akaratlanul is győztesnek m utatja 
ezeket az erőket, amelyekkel szemben a for
rad a lm árn ak  már-m ár egy új hatalom átvéte
lért kell küzdenie. Az objektív kép azonban 
m ás. M inden gonddal, bajjal, lá to tt és előre 
nem  lá to tt problémával együtt is a munkás- 
osztály, szövetségeseivel együtt, a hatalm on 
belül van , a hatalom vezető osztálya, így 
teh á t Ladányi, a kom m unista költő is h a ta l
m on belül álló-élő-kószáló költő, s bizony 
m ondom , nem valami felemelő látvány egy 
h a ta lm on  belüli költő a h a ta lm on  kívüliség 
látszatában. Legyen a kom m unista költő ellen
zéki — a  rosszal, em bertelennel, ostobával, 
fékezővei, visszarántó erőkkel szemben. Ne 
m érlegeljen a versben egy p á rtn ap i előadó
pontosságával: a versnek m ás a természete. 
De egy kommunista költő, a  m aga eszközeit 
használva, épp úgy felelős a sa já t osztályának 
ha ta lm áért, a maga választo tta  társadalm i 
ren d ért, m in t egy kommunista p ártn ap i előadó, 
m in t egy kommunista m iniszter vagy egy 
kom m unista esztergályos.

*

L ad án y i egyik-másik versének — a kom m u
nista költő helyzetében -  disszonáns kicsen
gése, egyik másik m agatartásbeli gesztusának 
zavaró  líra i hatása íra tta  le velem  ezeket a  
fenti, ta lán  ridegen hangzó sorokat. De le 
kellett írnom  mindezt, m ég akkor is, h a  
lá tom  és tudom, hogy ez a fen t jellem zett 
problém akör nem pusztán L adány i személyes 
ügye, nemcsak a szubjektivitás term éke, 
h an em  olyan bokra a gondoknak, amelynek 
valóságos ágai is vannak. M ik ezek az objektív 
m ozzanatok? Például: bizonyos kispolgári
tendenciák  megélénkülése a  közelm últban; 
a szocialista demokráciát veszélyeztető libe
rális tendenciák; a párt politikájának -  félre
érthetetlenül visszautasított — jo b b - és „ba l” -  
oldali értelmezései. Például: a nemzetközi 
m unkásm ozgalom ban kialakult vita. Vakság 
lenne nem  látni ezeket a költői szubjektivitá
son kívüli tényezőket. S ostobaság lenne ta 
gadn i a  helyzet bonyolultságát. De Ladányi 
néhány  költeményében nem csak a helyzet 
bonyolultsága fejeződik ki, hanem  a költő
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mcgszédülése is ebben a bonyolult helyzetben. 
Pusztán politikai-ideológiai jellegű diagnózis 
ez? Egyelőre elsősorban ilyen jellegű diag
nózis. De m inden torzulás, m inden defor- 
málódás m agában hordozza a negatív eszté
tikai következmények fenyegetését. Az alko
tónak a m űben realizálódó kapcsolata a való
sággal a tehetség, a személyes sajátosságok 
mértéke és jellege szerint formálódik. De a 
tehetség és a személyes sajátosságok a valóság
gal való -  nem  mechanikus ! -  kölcsönhatásá
ban érvényesülnek, azaz formálói és form áltjai 
a valósághoz, az életigazsághoz fűződő alkotói 
kapcsolatnak. A valósághoz kötő ,,jó kapcso
la t” természetesen nem  pótolhatja a tehet
ség h iányát. De a mégoly nagy tehetség 
is megsínyli előbb-utóbb az alkotó való
ság-érzékelésének a torzulását. H add figyel
meztessem Ladányit arra, hogy ebben a 
kötetében m ár némi egyhangúság kezd m u ta t
kozni. Az ismétlődő gesztusok, ismétlődő gon
dolatok és költői megoldások éppen színes- 
ségét, a vára tlan t kedvelő költői tem pera
m entum át tom pítják, halványítják. Nem  ezt 
tartom  még a kötet leglényegesebb vonásának. 
De olyan — még embrionális — jelenség ez, 
am ire Ladányinak fel kell figyelnie.

Végezetül: nincs-e ellentmondás Ladányi 
M ihály családon belülinek m ondott helye és

helyzete s a között, am it kritikaként írtam  le 
róla? Nem látok ilyen ellentm ondást. A család
tagi státuszt én nem tekintem  a problém át- 
lanság, a gondtalanság, a bólogatás státuszá
nak. Nehéz státusz ez, am elyért és amelyben 
a kollektív harcon túl és belül kinek-kinek 
meg kell vívnia a m aga harcait, kinek-kinek 
meg kell küzdenie a m aga dilem m áival. T er
mészetesen a költőnek is. S mivel a szocializ
mushoz tartozás döntő kritérium a a marxizmus 
alapvető történelm i igazságának vállalása, a 
munkásosztály ügyének vállalása: senkit azért 
eltaszítani nem  lehet, m ert a vállalás, az 
alkalmazás bonyolult fo lyam atában — egy 
objektíve nehéz szakaszon! — örvénnyel bir
kózik. Ladányi egész fiatal ú tja , a verseiből 
kirajzolódó önszemlélet, vallom ásainak soro
zata jelzi-hirdeti szép költői szóval, a nem 
m indennapi tehetség erejével: nem  az elru
gaszkodás m ozdulatai e csapongó versek; 
„ezek a versek tisztaság u tán  sóvárognak” 
nem  a megtagadás költészete ez, hanem  a 
természetes hűségé, am elynek m ottója le
hetne a lakonikus és igaz sor: „ Id e  születtél, 
öregem” , nem  a keresett diszharm ónia lírája 
ez, hanem  az értékes harm ónia keresésé. -  
De m ert m inden örvényben o tt áram lanak  a 
lefelé húzó, elveszejtő erők is, nem  árt, ha 
szorosabban fogjuk egymás kezét.

Kritika
M ŰVÉSZET — IR O D A L O M , 1965.

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T  
írja: Németh Lajos

Gondolatok a X . Magyar Képzőművészeti Kiállításról

A közelmúltban rendezett képzőművészeti kiállításokon, de különösen a „Stúdió 1964” -en konstatálhattuk 
m ár, hogy a  m agyar képzőművészet válaszút elé érkezett. A jelek m ár évek óta sokasodnak, az új jelenségek 
halmozódnak, s mind jobban érződik, hogy közeledik a mennyiség minőségbe való átcsapásának az ideje, 
mikor is a  tendenciák m ár jegecedési ponttá töm örülnek. Valami hasonló jelenség figyelhető meg, m int az 
1908— 10-es években, a Nyolcak és a magyar avantgarde, az aktivizmus megszületésekor. A m aguk idejében 
korszerű iskolák, stílusok mindinkább m ár csak epigon-kézen élnek tovább, nem tudnak megbirkózni az új 
tartalom , életérzés formábaöntésének a  feladatával. Ilyenkor válik hirtelen fogékonnyá a művészet a  nem 
pusztán a nem zeti tradícióból fakadó, hanem a külföldről jö tt stílusok iránt, és kap sokszor elveiben homlok- 
egyenest ellentétes impulzusokat, m int ahogy történ t a „Nyolcak” esetében is, amely egyszerre szívta magába 
Cézanne, a korakubizmus, az expresszionizmus elvét, hato tt rá a szecesszió és kacérkodott a  neoklassziciz
mussal.
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A X. M agyar Képzőművészeti K iállítás nem cáfolja meg ezt a  korábban megfigyelt jelenséget, bár nem  
reprezentálja olyan nyíltan, m int az em lített „Stúdió 64” , sőt bizonyos mértékig a rendezés és a  zsűri jóvoltá
ból némiképp leplezni igyekszik. A nnak előrebocsátásával, hogy a tárlaton számos jó , sőt kitűnő mű szerepel, 
mégis meg kell állapítani: a nagy műcsarnoki seregszemle nem  ad  objektív képet képzőművészetünk valós 
helyzetéről. Épp ezért elham arkodottnak érezzük a  számos kritikában megfigyelhető sommás megállapításo
kat, amelyek akár eszmei közömbösséggel, szenvtelen artisztikum m al vádolják képzőművészetünket, akár a 
veszélyesnek vélt áram latok m ia tt húzzák meg a vészharangot — ugyanis a kiállításon bem utatott jó  néhány 
száz mű objektív és szubjektív okok m iatt nem ad jogot az általánosításra. Ennek egyik fő oka, hogy a hagyo
mányos kiállítási műfajok az u tóbbi időben a monumentális-dekoratív feladatokkal szemben háttérbe szorul
tak. A rendezőség jól látta ezt az arányeltolódást, és számos vázlatot, sőt elkészült művet és a felállított művek
ről készített színes fotót is szerepeltet a tárlaton. A válogatás azonban szükségképp véletlenszerű, legfeljebb 
csak ízelítőt adhat, nem megy tú l annak deklarálásán, hogy számos művészünk birkózik — több-kevesebb 
sikerrel — m onum entális feladattal. Persze ezt nem róhatjuk fel sem a zsűri, sem a rendezőség hibájául, hiszen 
e kiállítás célja nem  az elmúlt évek monumentális megbízásainak a kiállítási lehetőségeken belüli bem utatása 
volt. Sajnos azonban nemcsak m onum entális művek hiányoznak, hanem  számos olyan művész egyáltalán 
nem, vagy munkásságát nem hűen reprezentálóan szerepel, akik nélkül pedig nem teljes képzőművészetünk 
névsora. A kiállítás katalógusában hiába keressük többek között Anna M argit, Bálint Endre, Bolmányi 
Ferenc, Fóth János, Deim Pál, Korniss Dezső, Konecsni György, Keserű Hona, Lakner László, Országh L ili 
nevét, csak egy művel szerepel V ilt T ibor, Orosz János — és folytathatnék a sort. A néző szempontjából nem  
mérvadó, hogy vajon e művészek és a többi, judiciumos, ám  a kiállításon nem szereplő, eleve nem is küldött 
be, esetleg rosszul válogatott a  műveiből, visszalépett vagy egyszerűen kizsürizték — bárm i az ok, a tényen 
nem  változtat: az élő magyar képzőművészet számos iránya és képviselője kim aradt a tárlatról vagy nem  
megfelelően szerepel. Pedig ha olyan művek is láthatók lennének, m int például Országh Lili antifasiszta 
rekviem-sorozata, Orosz János vagy Lakner visszautasított képe, K ondornak az auschwitzi múzeumba került, 
ezért sajnálatosan itt nem szereplő, a barbárság ellen tiltakozó kompozíciói — akkor talán a kiállítás eszmei 
hőfokáról íro tt kritikák is kevésbé lettek volna oly elm arasztalóak, m int amilyenné a csendéletdömpingen 
érzett jogos felháborodás tette őket. A kiállításon nem  szereplő művek és nevek mellőzése épp azért érthe
tetlen, m ert a  tárlaton jócskán szerepel olyan kép és szobor, am ely semmivel sincs közelebb a természetelvű 
művészethez, m int a  kizsürizett vagy m agukat távoltartó művészek produktum a. Fel is merül a kérdés, milyen 
elvi álláspont alapján ítélkezett a  zsűri ilyen esetekben, hiszen a  minőségi eltérés sem oly nagy, hogy pro vagy 
kontra érv lenne? Ó hatatlan a  gyanú: túlontúl sok személyi meggondolás, elfogultság és babona játszik közre 
a zsűrizéskor annak konstatálásánál, hogy melyik mű nyeri el az „alkotó kísérletezés” , és m int ilyen, tám oga
tandó, jó indulatú  menlevelét vagy bélyegződik meg, m int „félreértett és túlhaladott modernizmus” , am elyet 
a  nagy kiállítás falairól száműzni kell.

Régóta dédelgetett vágya m inden művészetünk ügyét szíven viselőnek: de jó lenne egyszer együtt látn i a  
kortárs m agyar képzőművészet reprezentatív  alkotásait, vagy legalábbis egy viszonylagosan objektív- 
válogatást belőlük. Szerte a világon van kortárs művészek m úzeum a. Sajnos a Nemzeti Galéria helyszűke 
m iatt e feladatra nem vállalkozhatik, és a jelenlegi X X . századi kiállítás végén szereplő néhány újabb keletű 
mű még jelzésnek is kevés. Épp ezért mindenki kénytelen maga megcsinálni a képzeletbeli múzeumát -  sajnos 
azonban ehhez a  mai magyar képzőművészettel foglalkozó képzőművészeti kiadványok sem adnak sok segít
séget. M inden általánosítás épp azért szükségképp véletlenszerű, olyan m int a szúrópróbák révén összegezett 
szociológiai megállapítás. Sajnos a mostani nagy kiállítás nem  apasztja, hanem növeli e vágyat, m ert ez a  
válogatás nem  tükrözi képzőművészetük sokrétűségét. A kiállítás a jelen formájában elvi és rendezési eklek
ticizmus. Persze régen tudott tény, hogy az ilyen hatalm as seregszemlék sohasem sikerülhetnek igazán. O ly 
ellentétes szemléletű művek kerülnek egymás mellé, hogy még a  remekmű hangja is elvész az önmaga igazát 
harsogó művek bábeli hangzavarában. Az ilyen kétévenként rendezett monstrekiállítások haszna inkább az , 
hogy nagy port vernek fel, vonzzák a közönséget és legalább kicsit ráirányítják a közfigyelmet az egyébként 
nem sokba vett képzőművészetre. Azt azonban ne várjuk, hogy az ilyen kiállítások fogják megváltani képző- 
művészetünket. Sokkal fontosabb lenne az egyéni és csoportos kiállítások számát növelni, hiszen nemcsak a  
hivatalos Szalonnál, de még a „Függetlenek Szalonjánál” is perdöntőbb volt egy impresszionista csoport
kiállítás vagy egy Cézanne és Seurat gyűjteményes tárla t. Azt pedig előre nem tudhatjuk, hogy mikor szület
nek és jelentkeznek Seurat-k és Cézanne-ok.

M indez nem  jelenti azt, hogy a  X . Magyar Képzőművészeti K iállításon ne szerepelnének valós értékek, 
és hogy ne u talna valamelyest képzőművészetünk egészének a  problémakörére is. Arra azonban nem jogosít 
fel, hogy valaki pusztán e kiállítás ismeretében próbáljon diagnózist adni képzőművészetünk helyzetéről. 
Épp ezért véleményünk szerint a  kiállításról írt m inden kritika csupán reflexió lehet, és bárm ennyire nem  
érezzük is egyébként a legmegfelelőbb módszernek, a jelen esetben módszere csupán m editativ és impresszio- 
nisztikus, néhány érdekes mű, jelenség problémájának a boncolgatása vagy inkább csak jelzése. *

*
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H a a kiállítás nem is reprezentálja hűen képzőművészetünk egészét, m aradnak a művek, amelyek hatását 
ronthatja ugyan az ellentétes hatású művek tömege, mégis vallanak m agukról és alkotójukról, nem  felelősek 
a kim aradottakért és nem is törődnek azokkal. Találhatók-e vajon a kiállításon olyan művek, amelyek kiemel
kednek a szakmailag jól megcsinált festmények és szobrok rengetegéből, és m int „archimédeszi pontok”, az 
önmagába zárt, megvalósult rendet reprezentálják? Nem pusztán em beri hitelük van — hiszen ez minden 
művészi tevékenység alapfeltétele, és még önm agában nem művészi minőség - ,  hanem esztétikai érvénye, a 
„máshogy elképzelhetetlen” élményét sugallja. Hiszen sokan tudnak nálunk jó  képeket festeni vagy szobrot 
m intázni, a kiállításról is számos jó  kvalitású m űvet sorolhatnánk, amely tetszik is, hangulattolmácsoló ereje is. 
van, de az a hőfok hiányzik belőle, amelyen hirtelen új matériává, művészi szubsztanciává lényegül minden 
formaelem, és amely nem engedi, hogy pusztán tetszék, hanem a katarzisz erejével tör be a szemlélő lelki
világába, a feszült belső koncentrációt, a  tiszta lényeglátás igényét követeli meg, azt, hogy a szemlélő váljon 
méltóvá a  műhöz.

H a ilyen „archimédeszi pont” érvényű műveket keresünk, Kondor Béla „Darázskirály” -á t és a  grafikai 
lapjait kell elsősorban említenünk. A „D arázskirály” összegezője K ondor „ikonos” korszakának és — nyugod
tan leírhatjuk — a modern magyar piktúra egyik főműve. Olyan kép, amelyhez nem közelíthetünk a meg
szokott stíluskategóriákkal, nem sorolhatjuk ilyen- vagy olyan „izmus” vagy iskola képviselőjének. Sok min
dent magába szív, mégis maga teremti meg önnön norm áit -  szuverén tehát. Kondor fel tudta tám asztani a 
modern piktúrának azt az emberfestő, szimbólumsugalló ágát, amelynek fő állomásai Picasso „H arlequ in”-jeii 
és Rouault „P ierot”-jai voltak. Sorvadni látszott m ár ez az ág, hiszen ha  dolgoztak is korunkban figurális, 
festők, máshogy közelítettek az emberhez, sokkal inkább az expresszionizmus nyerseségében a  cselekménynek 
alávetett, torzított alakként vagy puszta egyedi jelenségként ábrázolták; az avantgarde irányokat pedig 
többé nem érdekelte az arc és kéz em bert, v ilágot, életérzést, örömet, bána to t sugalló jelentése. Nem kis
mértékig a  film és a pantomim vette át Picassóék örökét, gondoljunk a „Szerelmek városa” nyom án kialakult 
filmtípusra. K ondor ismét visszahódítja a képzőművészet részére e ta rta lm i kört, és korunk nagy emberi,, 
etikai kérdéseit jeleníti benne. Persze nem pusztán fogalmi nyelvre lefordítható szimbolikáról van szó, mint 
ahogy Picasso akrobatáinak jelentését sem lehet egyszerű szimbolikái képletekre visszavezetni. K ondor fest
ménye jelentéstartalm át sem lehet oly egyszerűen elmondani, mint ahogy néhány kritikus próbálta , akik a 
hétköznapi gondolkodás fogalmi sablon-kategóriáira vagy néhány divatos fogalom ra ,-m in t „gúny” , „rem ény
telen szorongás”, „valam i feloldódás utáni őszinte vágy” -  igyekeznek visszavezetni e képi valósággá transz- 
ponálódott jelentésvalóságot. Ahogy Jung  például Picasso „H arlequin” -jei pszichikai analízisét Odysseusnál 
kezdte — K ondor műve jelentéstartalm ának a vizsgálata is külön tanulm ányt érdemel, m ert m in t minden 
jelentős műnek, előzményei és előfeltételei vannak. A gép-állat, ember-gép, állat-ember, király-bohóc-ember, 
ember-városkonstrukció, napkorong-glória-királyember, kéz-arc, a konstruktív szemléletű házak- aranyháttér 
pólus viszonylatok a pszichikai mezőnek olyan pontjaiból fakadnak, amelyekben a történelmi hagyom ány, az 
emberiség évezredes szimbólumköre és K ondor egyéni szimbólumteremtő ereje találkoznak, hiszen a „Darázs
király” tartalm i jelentésköre sem érthető meg, akárcsak a kiállításon szereplő grafikai lapok, de általában az 
egész kondori világ szimbólumkörének a vizsgálata nélkül, gondoljunk például arra, hogy épp a „Darázs
király” megfestése előtti hónapokban rajzolta K ondor kőre az olyan lapjait, m in t a „H angyák és cserebogár”,, 
az „Em ber és a  bogár” stb. Persze mindezt csupán tudományos igényű tanulm ány analizálhatja, és egyébként 
sem a „Darázskirály”, sem a többi remek grafikai lap nem szorul a  kritikai elemzés segítségére. E művek 
esztétikai hőfoka és affektiv ereje az analízis nélkül is kényszerítőén hat a  szemlélőre.

A tárlat egyik legjelentősebb műve kétségkívül Barcsay Jenő mozaikja. Ez is „archimédeszi pont”  — legalább
is az volt, amikor 1949-ben karton formájában Barcsay megalkotta. Az, am irő l a századelő haladó irányai, 
a  Nyolcak és az aktivizmus álmodtak, és am ire 1919 leverése után nem volt lehetőség: a m onum entális magyar 
piktúra született meg e mozaikkartonnal. Térlogikája, a sík- és m élytér organikus együttélése, a  minden 
zsánerszerűségen túli időtlensége, a konstruktivitás és a belső drám a ötvözete, formaszigora és szűkszavú 
puritánsága, az ősanyák plebejus erejét idéző dús formák és a racionalista áttekinthetőség — m ind jellemzője 
volt e kartonnak. Nemes Lampérth aktjainak barbár ritmusa, Nagy István tájainak perzselően realista és 
ugyanakkor konstruktív szigora, a magyar konstruktivizmus formakörét kibontó fiatal Barcsay kísérletei ötvö
ződtek benne a  monumentalitás hangján. T ragédia, hogy a kész vázlat nem  került falra, illetve másfél évti
zedet kellett várnia, míg kivitelezték. A kiállításon e kész mozaik szerepel, amely megjárta m ár a velencei 
Biennálét és amely a kiállítás bezárta u tán , a  miskolci egyetemet fogja díszíteni. Csakugyan díszíteni fogja, 
hiszen nincs még egy ilyen rangú modern m ozaikunk vagy freskónk. Ám a művészetben sem szabad elszalasz
tani a  történelmi pillanatot. A másfél évtizedei az elkészítése után kivitelezett mű nem éri és nem  is érheti el a 
karton minőségét és főként drám ai, barbár, a  forradalm i kor hevítette erejét. Furcsa dolog a kornak, a  törté
nelmi pillanatnak a keze nyoma —nem lehet u tánozni, később visszaidézni. Nem véletlen, hogy bárm ily  német 
alapossággal építették is fel néhány évszázad m úlva az eredeti tervek alapján  a kölni dómot, nem  árasztja a 
gótika igazi levegőjét, és nemcsak azért, m ert a  korukban megvalósultakon ra jta  van a századok gyakran 
ugyancsak kegyetlen patinája, a kopottság, a régivé és ezzel történelmileg hitelessé váltnak a  varázsa. A kopott
ságot lehet utánozni, de a korszellem bélyegét nem . Barcsay megvalósított mozaikjánál sem csupán arró l van 
szó, hogy a kivitelező nem értette meg teljesen a tervező zseniális koncepcióját, hiszen a bizánci mozaikokat
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nem felté tlenü l a tervező rakta ki. T ö bb rő l, bonyolultabbról van szó. Az elmúlt másfél évtizedben magának az 
alkotónak, Barcsaynak is m egváltozott a  látása, átalakult művészi formanyelve. M ég csak azt sem mondhatjuk, 
hogy művészetének kárára. H iszen nem  kisebb dolog történt például, m int hogy a  40-es években magát úgy
szólván a  fekete-fehérben kifejező B arcsay meghódította m agának a koloritot. T ény, hogy látása líraibb, 
technikája puhább és festőibb le tt. A  m ai Barcsay már nem  alkotná és nem alkothatná meg a barbár ritmusú 
49-es te rv e t, artisztikusabb m ár an n á l. S ebben rejlik a paradox tény: az 1949-ben született terv 1964-ben 
m egvalósított mozaikja közelebb á ll szemléletében, form alátásában, koncepciójában a mostani kiállításon 
szereplő, m élybarna, non figuratív „K onstrukció” című Barcsay-képhez, m int a karton születésekor festett 
ugyancsak non figuratív „H orizontális és vertikális” drám ai konstruktivitásához. E zért nem  hat olyan erővel 
a k iv ite lezett mű, mint hato tt a  ka rto n , két kor form alátását keveri, és ez gyengíti á tü tő  erejét. Barcsay az 
elm últ években több remek m ozaik és freskókartont készített — sajnos a kiállításon csak egy és nem is a leg
jellem zőbb  látható közülük —, ezek in k áb b  reprezentálják monum entális művészetünk mai állapotát, m int a 
tragikusm ód másfél évtizeddel elkésetten kivitelezett asszonyfriz mozaik.

Sokáig kellett várnunk, míg jó  szívvel leírhatjuk: szobrászatunkban mozdult valam i. A XX. században 
voltak n ag y  szobrászaink, Beck Ö . Fülöp , Ferenczy Béni, Bokros Birman, Medgyessy Ferenc, a  tragikusan 
ham ar e lm en t Mészáros László m in d  impozáns életművet terem tettek, mégis szobrászatunk elmaradt festé
szetünk fejlődése mögött. Bár 1945 u tá n  is születtek olyan remekművek, m int K erényi Jenő sátoraljaújhelyi 
partizánem léke és művességében ugyancsak rengeteget fejlődött a  magyar plasztika — a minőségi ugrás 
v á ra to tt m agára. Most, úgy látszik, történik valami. Nemcsak ez a kiállítás, de a  közelm últ szobrászati ese
m ényei is erre  utalnak. Macrisz A gam em non mauthauseni emlékműve, Segesdy fejlődése, Kerényi Jenő faun
ja , V ilt és Borsos átütő sikerű kiállításai mind bizonyították a  fejlődés gyorsuló ü tem ét. Erről tanúskodik a 
nagy kiállítás szoboranyaga is. A nnak  ellenére, hogy az előbb em lítettek közül V ilt csupán egy remek M adách- 
büsztöt á llíto tt ki és Borsos sem a  legnagyobb visszhangot kiváltó és legjobb műveivel szerepel, mégis számos 
izgalm as, az  eddigi sablonokon messze túlemelkedő értékű szobrot találunk, sőt vannak közöttük remekek is.

Az ed d ig i kiállítások szobrászati anyagára elsősorban Medgyessy és Ferenczy Béni hatása nyomta volt rá  a 
bélyegét. B ár a mai plasztikánk nem  vetette  el e nemes tradíció t, és a Medgyessy vonal szép művekkel szerepel, 

je llem ző  m ód azonban még az o lyanok is, akik eddig némiképp iskolásán követték Ferenczy Béni stílusát — pél
dául M artsa  István vagy Vígh T am ás — új ösvényen indulnak, egyéni hangú, jó  művekkel szerepelnek. M ind 
több szobron érződik Henry M oore stílusának gondolatébresztő hatása és általában a  merészebb, invenciózu- 
sabb alak ítás . Egyre nagyobb te re t hódítanak az újszerű technikai kísérletek, a  hagyományos megoldások 
m elle tt a  domborítás, a hegesztés, a  b ronz  mellett a vas és az ólom . Annak ellenére, hogy néha teljes zsákutcába, 
puszta formalizmusba vezet az új technikák honosítása, — m in t történt Kalló V iktor gólem-bányásza eseté
ben , — ám  például Vargha Im re Prom étheusza vagy Szebényi Im re „Vetkőző nő” -je (kalapált ólom) m utatja, 
hogy a  megszokottól eltérő anyagok, technikák használata ugyancsak gyümölcsöző lehet.

De m indezen túl nemcsak kísérletek, hanem érett művek és sereg új tehetség jelentkezése bizonyítja plasz
tikánk fejlődését. A megvalósult eredm ények között Schaár Erzsébetet illeti a pálm a. A szakmabeliek eddig is 
tu d ták , hogy  nemcsak a szobrásznők között a legjobb, de álta lában  is, a  lírai portréművészetnek és az inven- 
ciózus kisplasztikának kevés oly m estere van nálunk, m int ő. A mintázó szobrászt ábrázoló kisplasztikája is 
rem ek, B artók és Károlyi portréja  ped ig  a magyar portréművészet nagy tettei közé tartozik. Nemcsak érzékeny 
p lasztikai hangja, hanem pszichikai fogékonysága is páratlan; Bartókja csupaideg lélek-ember, éterikus, titkos 
v ilágokat lá tó  és ugyanakkor gyöngéden törékeny, a brutális korral a szellem erejét szembehelyező.

A hogy a  monumentális festészetet Barcsay mozaikja, úgy a monumentális szobrászatot leginkább Somogyi 
József „S zán tó  Kovács”- és K erényi Jenő  „Csontváry” -emlékműve reprezentálja, ám  ők nem annyira az 
á lta lános érvényű, az időtlen és szem élytelenül konstruktív plattform járól indultak, m in t Barcsay, hanem az 
egyedi jelenség valóságértékének kibontásából és fokozásából. Attitűdjük szubjektívabb, a rom antikában 
gyökeredző, és művük az expresszionizmus formaköréhez tartozó. Bár Somogyi nagy vihart fakasztó szobrát 
egyik kiváló művészettörténészünk szellemesen afféle „parasz t Kakuk M arciként”  jellemezte és Kerényi 
Csontváry-szobráról is joggal jegyezték meg, hogy a fej legalább annyira hasonlít H olló Lászlóra, mint Csont- 
vá ry ra , — mégis e két mű feltétlenül fontos alkotás e két kiváló szobrász életm űvében és az egész m agyar 
p lasztikában . Somogyi az évtizeddel ezelőtt mintázott „Forradalm i kubikus” cím ű szobrának a koncepcióját 
fejlesztette tovább, levetette a  zsánerszerű értelmezést és m indinkább kibontotta a drám ai expresszivitást; 
K erény i pedig az ugyancsak egy évtizedes remek Lenin-terve néhány form aproblém áját oldotta meg m aga
sabb  sz in ten , valóban ihletett, n éh án y  elemében -  mint az ecsetet tartó  kéz — zseniális mintázásban.

B orsos, Kerényi, Schaár, Som ogyi, V ilt és a mindig m egbízható szinten szereplő T ar István, Megyery 
B arna m á r  eddig is elismert m esterek voltak. A szobrászati anyag értékei közé tartozik  azonban, hogy m ellet
tük szám os, eddig inkább csak a  szőkébb szakma által m egbecsült, a  fiatalabb generációhoz tartozó szobrász is 
ígéretes művekkel szerepel. A p lakettek  eddig is magas szintet képviseltek, hogy most is jók, az már nem meg
lepetés, de  a  kisplasztikák között is ta lá lunk  a korábbi kiállításokon hemzsegő neoklasszicista stílű aktok unal
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m át áttörő, invenciózus műveket, m int például Bcncsik István „L ovas” , V. Kincses M ária „Színésznő” , 
„Régi fényképek emléke” , Kiss István „Lovak” , Kiss Sándor „Partizántem etés”, Kiss Nagy A ndrás „K u b i
kusok”, Ligeti Erika „Csöpi áll” , Szlávics László „Anya gyermekkel” cím ű kisplasztikáit. Különösen a  leg
utolsó, Szlávics okoz meglepetést, másfélmétcres vörösréz „Táncosnő” -je is remek. A portretisták közt pedig 
ugyancsak egy tehetséges fiatal szobrász tűnt fel, Meszes Tóth Gyula. N ői portréja múzeum rangú, végre nem  
pusztán jól megragadott karakter, hanem egyúttal vérbeli plasztikai form a is, ízes, egyéni hangú. H iába 
keressük azonban a fiatalok között a  tavalyi fiatalok kiállításon remekművel szereplő Samu K atalint.

*

Az eddig megjelent kritikákban a legtöbb elmarasztaló ítéletet a festészet kapta, gyakran állíto tták  szembe 
az intellektuális tartalm akat bátrabban vállaló, frissebb grafikával. A grafikai anyag már évek ó ta  m indig 
rangot ad a kiállításoknak, sok jó grafikusunk van. Jellemző, hogy például az a miskolci művésztelep, am ely 
évek óta festészetben egy lépést sem halad, grafikában — Feledy Gyula — m ár rangot vívott ki m agának. De akár 
a népballada tömörségű Csohány K álmán, akár a varázsosan ügyes W ürtz Ádám, a mélyebbé váló Raszler 
Károly, a még eklektikus, de nagyon tehetséges Pásztor Gábor és a többi m ár korábban ismertté v á lt művész, 
— mint Kerti Károly, Gacs G ábor stb. -  nevét említhetjük, mind fémjelzi a  kortárs magyar grafika minőségét. 
Ennek ellenére újszerű próbálkozást a kiállítás grafikai anyagában nem találunk, a  megszokott magas színvonal 
él tovább.

A festészeti anyag csakugyan heterogén, jó  és egészen gyenge képek váltogatják egymást. Innen hiányzanak 
a legtöbben, akiknek szerepelnie kellene, és itt volt a zsűri a legengedékenyebb is, kiállított képcsarnoki szintű 
képeket is. Ennek ellenére a festmények között is találunk szép egyéni eredményeket, olyan szépen bontakozó 
tehetségeket, m int Kokas Ignác, Németh József, Eigel István, Klimó K ároly, Berki Viola, Szabó Ákos, vagy 
megtalálhatjuk a megszokott szinten szereplő Kurucz D. Istvánt, a  vásárhelyi iskola képviselőit, örülhetünk 
olyan remekeknek, m int Czóbelnek a grafikák közt kiállított pasztell virágcsendéletei, Kmetty Ján o s puritán 
képei, Modok M ária franciás könnyedségű kis kompozíciói, Klie Zoltán őszi tája, vagy örülhetünk az igazi 
énjéhez és festői hangjához visszataláló Domanovszky Endre alkotókedvének — mégis a festészeti anyagra az 
eklektika nyomja rá  a bélyegét, a fáradt középszer uralkodik, kevés festmény adja saját létének indokát, az t, 
hogy érdemes volt megfesteni. Épp ezért érdemében nem is lehet foglalkozni a festészeti anyaggal, m ert 
például mi jogon ítéljük meg egy képe alapján a varázsosan jól festő Csernus T ibort, mikor a sokkal jelentősebb 
képei, — mint a ,,Horoszkóp ember” vagy a Hogarth-metszet variáció —, még itthon nem szerepeltek tárlaton, 
vagy ítélünk a  magyar „szürrealistákról” , mikor a  kiállításon alig kapunk ízelítőt műveikből? V agy például 
marasztaljuk el Bartha Lászlót a  kiállításon szereplő néhány képe alapján , mikor a néhány hónapja rendezett 
gyűjteményes anyaga sokkalta rangosabb és izgalmasabb volt? Barcsay Jen ő  kiállított kis kompozícióinál is 
szebbek találhatók műtermében, Fischer Ernőnek is sokkal jobb „C irkusz” című képe, m int az elfogadott 
, ,Dunakanyar” — és folytathatnók a felsorolást. Amit elöljáróban a kiállítás egészéről elmondottunk, elsősor
ban a festészetre érvényes. Ez a válogatás nem reprezentálja hűen a  m agyar piktúra jelenlegi á llapo tá t, nem  
ad  elég tám pontot a helyzet felmérésére, és ezért nem is jogosít fel bírálatm ondásra.

LÍRA
írja: Diószegi András

Nagy László: Himnusz minden időben

Nagy László hét év u tán  jelentkezett ismét verseskötettel. Csendben, v ihar nélkül. Igaz, a kritika nem  
hallgat róla, rövid idő a la tt két szép tanulm ány is üdvözölte. De a lírá já t illető legkényesebb kérdések 
egy része, főként a sajátos Nagy László-i „homályosság” lírai logikájának természete továbbra is megvi- 
lágítatlan m aradt.

Miért? Nyilván Nagy László egészében tiszteletre méltó költői munkássága in t már eleve tap in ta tra . M ás
felől a közönségnek az a — valljuk be, nagyobbik — rétege hat riasztólag, am ely idegenül áll szemben a  bonyo
lultabb művészi jelenségekkel. H olott az új kötet egyenként is érett, sok nagyszerű versével s tudatos meg
szerkesztettségével nem a várakozást, hanem az elmélyültebb, a m ai m agyar líra belső mozgástörvényeit is 
feltáró s a bonyolult képleteket is megoldó értelmezést igényli.

Nagyot sohasem a pillanatnyi benyomás ihleti, verseit mindig a teljes életből, személyisége egészéből meríti.
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Ez kényszeríti költői múltja szüntelen újra-átélésére. A Deres majálisban még meghökkenést keltett ez az igény, 
illetőleg ném ileg nyers form ában történő jelentkezése. N agy egész az ifjúkorig vezette vissza költői m últját, 
fölvéve a  kötetbe az első „zsengéket” is. Egyúttal azonban hangváltás is volt ez, fölidézése egy tudatosan lefoj
to tt, egykori primitív szemléletnek. Vállalása nemcsak egykori naiv önm agának, hanem  e versekkel 
együtt egy líránkban eleddig még ismeretlen örökségnek. M in t ahogy a mai jugoszláviai „prim itív” festők, 
a  horvát Generalics és a szlovén Virius, az ókori D alm ácia, a  népvándorláskori és a  bizánci idők kultúrájáig 
eresztik gyökereiket, Nagy költészetében is egy külön, nép i „pannon” hagyomány forrásai buzognak föl.

A m ásik — vitákat kiváltó -  Nagy László-i gesztus: költői programjának a je lzett hangváltással szorosan 
összefüggő, önmaga megtagadásának a formájában történő átalakítása. A költő, aki a  Tavaszi dal programos 
harci szózatával, a „pártom , te kardos angyalom” gyújtó költői képével robbant be a  40-es évek költészetébe, 
a Deres majálisban áttételesen, mai verseiben pedig nyíltan, megfogalmazottan is tagadja az elkötelezettségnek 
ezt az egykori, harcias formáját. A Bartók és a ragadozók cím ű versében így ír:

M ert emberi fenség: eleve idegen tôle a marakodás. Új ritmikájú Sárkányöló -  mondanám, de ez a szimbólum fölté
telezi a programos harcot. Bartók öntörvényű konok csillag. Nem készül semmiféle leszámolásra, nem keresi a gátló és 
gonosz hatalmakat, de találkozik velük, de gyémántfejjel beléjük ütközik mindig. így süvít a pályán végzetesen, de 
mint művész, diadallal.
N agy új költői programja, ez nyilvánvaló, nem  a költői öncélúság, az el-nem-kötelezettség himnusza. 

Csupán egy másfajta elkötelezettség, m int a korábbi. A változás mögött külső, objektív indítékokra kell első
sorban rám utatnunk. Időben elsőnek a személyi kultusz okozta dühös és keserű csalódásra; majd a szocializ
m usban föllelhető hibák ellen forduló kritikai szenvedélyre; s végül arra a felelősségérzetre, amely a nép 
nevében, de az egész emberiségért ébred benne is korunk világtörténelmi eseményei nyom ában. Mindezek a 
m otívum ok szimpla népi-plebejusi költőből fokozatosan átalakítják tágasabb, stratégiai dimenziókban látó , 
„szocialista hum anista” lírikussá. József A ttila sem a „m arakodás”, a napi csatározások programja im m ár, 
hanem  a „m egváltatlan földi lé t” megválthatóságának szimbóluma.

A költői elkötelezettség gondolatának átalakulása, az osztályharc programjának egyetemes emberi prog
ram m á mélyülése jellemző József A ttila költői fejlődésére is. Mégsem mondhatjuk, hogy Nagy László azok 
közé a  költők közé tartozik, akiknél ezen egyetemes elkötelezettség vállalása egyszersmind a József Attila-! 
költői módszer egyenesvonalú folytatását is jelenti. A Nagy László (és több mai költőtársa) körüli vita lényegi 
oka éppen ebben keresendő. Nagy vállalja József A ttila költői magatartásának em beri-etikai konzekvenciáit, 
ám egyútta l egy önálló költői módszer kialakítója.

Igaz, hogy József Attila költői örökségében is o tt van a  szimbolizmus, a  népköltészet mítoszainak és az 
avan tgárd  vízióinak az öröksége. De költészetének irányát, legsajátabb eredményeit tekintve József A ttila 
mégis eminensen deszimbolizáló, demitologizáló költő. Az ő egész lírai forradalm ának szenzációs sommája 
abban áll, hogy sikerült megteremtenie a lírai megérzékítésnek, „egyediesítésnek” tisztán logikai -  tehát egy 
tudom ányos világnézet konzekvenciáin alapuló dem itologizált formáját. Ezzel a  törekvéssel szemben Nagy 
László líránk  és egész művészetünk József A ttila előtti állapotához megy vissza m in táért. Az ő igazi művész 
rokonai: A dy, Bartók, Csontváry, vagyis a modern m agyar művészet legnagyobb mítoszt teremtő alakjai. 
M űfordítói tájékozódása is teljesen tudatos, igyekszik m eghódítani a maga szám ára m indazt, ami költői 
koncepciója kimunkálásában segíti. S így lehet ihletett, egyenértékű interpretátora a  bolgár népköltészet
nek, G ongóra, Rim baud, G arcia Lorca, Dylan Thom as költészetének.

A naiv , mítoszokban érzékelő költői látásmód, ismételjük, m ár benne van Nagy László első „zsengéiben” is. 
A húsz esztendővel ezelőtti spontán, természetes naivitást m ára fölváltotta a tudatos, sőt tudós költői szinten 
vállalt és megvalósított naivitás. Ez a látszólagos önellentm ondás rögtön feloldódik, ha mélyebb tanulmá
nyozás tárgyává tesszük. Nagy naivitása ugyanis nem  pusztán  annyit jelent, hogy a  költői tudatosság fokán 
felelevenít s mintegy lírai múzeumba helyez egy ősi, prim itív  mítosz-világot. A mítoszok -  éppúgy, m int 
Adynál a  Biblia vagy Csontvárynál a  kelet mítoszai — személyes szemléleti form ákként jelentkeznek. Bár
m ennyire hihetetlennek tetszik is a köznapi, nem költői gondolkodás előtt, de N agy László számára a 
tu lajdon élete, a józan tapasztalati valóság jelenik így meg. Mindazok a dolgok, melyekkel össze
találkozik, a  modern élet szám talan új élménye, konfliktusa mind-mind költői képpé, metaforává, s végső 
soron m itológiává érzékiesül. M int általában a mítoszokra, Nagy László mítoszaira is érvényes az a meg
határozás, hogy bennük a valóság tapasztalatilag m egism ert, de lényegük szerint meg nem  fejtett, félelmes 
és küzdelem re késztető erői nyernek antropomorfizált, vagyis emberileg m egragadható formát.

M in t A dy vagy a többiek, Nagy László világa sem a köznapok természetes, emberszabású világa. Ő is 
„külön világot” teremt m agának — s m ár pusztán ezzel is a  nehezen érthető, „hom ályos” költők közé kerül. 
E külön világ, ellentétben a szecesszióval, nem a „m enekülés”  azyluma számára, hanem  ellenkezőleg, a teljes 
élettel vá lla lt küzdelem színtere. Egy olyan valóság, am elyben mintegy sűrítetten és szinte kozmikus felnagyí- 
to ttságban gomolyognak azok az erők, amelyek — nem  lá thatóan  is — a reális világot betöltik. E világra első
sorban a  m éretei jellemzőek, a  térbeliségnek azok a  — korábban  csak romantikus költőinknél észlelt -  végletes 
arányai, amelyek szinte szétrobbantják az érzékletet, a  közönséges szemléleti form ákat. E térben a m adár 
„h a  játszik , a  napot a csőrébe kapja” ; Csontváry „ a  bábeli magasba emelt fej . . .  a  N ap fia ő , aki agyára 
fölveszi koronának a K árpátokat” ; a menyegzői pár „arccal a  tengernek” áll, s mosolyogja „ a  gigászi mókát” ;

50



s a Szerelem, az Énekek énekének hagyományos zsolozsmájával dicsért szerelem „N ap világ lánya, lángölű” 
s „béta-sugárban reszkető” . Egyszersmind ez a világ a gyöngéd és kicsiny méretek világa is. A határtalanság
ban a részletek és a kicsiny dolgok végtelen plaszticitást nyernek. A kontraszt hatásokra épített, kozmikus 
levegőjű dalok Nagy szerelmi lírájának különös remekei. Mint például a Liliom-dal:

Télen sírtál te vékony liliom 
torkodig felért a hó. 

Aranyfoltos pázsiton, liliom 
hajladozni ugye jó !

Tünemények előtted játszanak: 
fény s levelek sűrűi 

sárgarigó szárnya ha föllebeg, 
delelő nap átsüti.

Alkonyaikor öldöklő angyalok 
táncolnak a tűzfalon. 

Alkonyaikor bújj hozzám, liliom: 
váltam árnya: oltalom.

Nagy László szeme előtt a modern fizikai világkép csodái lebegnek, s ezeket a csodákat fordítja le -  nem 
m int József A ttila, a törvény nyelvére -  hanem  egy új természet mítosz nyelvére. E mítosz azonban a lélek, 
az érzelmek számára, mégis érthető és világos jelentésekkel teljes. Ellentétben a hagyományos érzékeléssel, a 
végtelen és az egy nem egymás ellentétei, hanem  egymás szinonimái lesznek.

A mitologizált tetmészet azcr.ban csak színtér, amelyen az igazi mitológiák: az ember és a lélek történései 
születnek. M iként az örökségként kapott ősi, balkáni s a velük rokon keleti és uráli-kaukázusi hitregékben, a 
mítoszt emberszabásúvá lett csillagok, növények, állatok népesítik be. E népmítosz alapm otívumainak isme
rete nélkül ugyancsak „érthetetlen” ez a líra, miként Ady is a biblia ismerete híján. Az ébolgár apokrif 
legendák „fekete lovasa” az apokaliptikus pusztulás alakja; a „Sárkányölő” pedig Szent György, a tisztaság 
és szegénység lovagja, a megváltás fáradhatatlan harcosa, ö k  valamennyien, s az élettől búcsúzkodó táltosokra 
emlékeztető, eir bérién beszélő „lovacska” , a város fölött lebegő ’’óriás fekete-bársony denevér”, a  „ tű z ” , a „hó”, 
a „vékony lilicm ” a jelenkor jelentéseivel teljes, egyetemes, emberi értelm ű jelképek. M utatói annak, 
hogy „ itt em ber tündérkedik”, kifejezői annak a  költői meggyőződésnek, hogy a  természet, a kozmosz minden 
csodájánál érdekesebb maga az ember —

mert a mi tragédiánk érdekesebb, 
mert a mi tragédiánk vérem és véred, 
lélek és lélek karambolához, 
minden űrbéli katasztrófa törpe —

(A versmondó)

Egykor József Attila az ember és teremtményei (a tudomány és a technika) valamint az em ber és ember 
közötti kapcsolatok bonyolult viszonylatait, abszolút materialista dialektikával, „lírai logikával” fejtette meg. 
Ugyanezen viszonylatok mai képe Nagy László költői látomásaiban csupán mitologikus formákat ölthet. 
Mitikus képekben látjuk elpusztulni a régi falut, összes tartozékaival, s e láradni a mezőkön is egy gépiesebb 
világ jelenségeit. Mitikus fotmában születik meg a jövő valóságát benépesítő új emberpár, emlékeiben még 
egy szelídebb, idillikusnak tetsző ifjúság ízeivel, s szemben a jelen és a jövő ó- és újvilági szörnyeivel, ember- 
szabású sárkányokkal, állatarcú emberekkel, vak és kiszámíthatatlan gép-szörnyetegekkel. Ezekben a  him- 
nikus száguldású költeményekben, melyekben ez a mitikus világkép teljes arányaiban kibontakozik -  mint a 
Búcsúzik a lovacska, Menyegző, A Zöld Angyal, Forró szél imádata -  az egykor oly áttekinthetőnek tetsző társadalmi 
viszonylatok is felborulnak. Az egykor oly m agabiztos osztály-szemléletet egy romantikusnak látszó, az emberi
séget szétfejthetetlenül bonyolult viszonylatokban érzékelő szemlélet váltja. A Menyegző breughelien termé
szethű, s ugyanakkor kozmikus méretű „körtáncában”

összevegyülnek a condrák, a fátyolruhák, 
a follhátán-foltok, mint párzó éjjeli lepkék, 
a püspökpalásttal, a bíborpuha érsekköpennyel, 
s fegyencek csíkjai gyűrűzve mint a giliszták 
hajnaluk piramisát nyalják a hóhéri csuklyái, 
s csokorként dobálják a vézna balerinákat 
nagy lihegések magasra a girlandoknak, 
az ünnep galandférgeinek, és ropják zenére 
a kopottá kikefélt gúnyák a diplomata-frakkok 
ollói közt is, rajongva, mert ők is hivatalosak, 
és összevegyülnek a tüllök, a törpe zsokék 
lólajtékillatú selyemgatyái, a prémek 
dúvadhordái, a bárányok irháival,

zihál azur-dresszben a tizenegy aranyérmes, 
tolongnak a díjazott gárdák, az elégedettek, 
a dicsőségféltők, lóugrás-táncban a sakkmesterek, 
szívmellényben az ultivitézek zihálnak, 
forognak tisztviselőcskék, ráncuk elöl-hátul mosoly 
titkárnők, új délibábok rezegnek a talaj fölött 
kávépárában, a drága dohányfüst csipkéiben, 
dögvész-uszályban a miss Európák és Amerikák 
company-vezérek karjain, aranyos ringlispilen, 

forgó, aranyfán pávaként ülnek magasan 
a porban toporgó, fejüket forgató tyúkok fölött, 
szédelgő, árva kis csajok fölött, és teljes az ünnep . . .

E ponton azonban meg kell állnunk, s kissé elgondolkodnunk. Vajon a  rom antika tért volna itt vissza, 
teljes költői apparátusával? Vajon a mítoszok felelevenítése nem jelent-e lem ondást a modern költészet vív
mányairól? Az eltérés a József Attila-i metódustól nem hanyatlás is-e egyszersmind? Nemcsak eszmei érte-
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lem ben, hanem  művészi kifejezőerőben, a modern valóság bonyolultságának, illetőleg a modern em ber 
lelkivilágának költői megérzékítésében ? Kétségtelen, hogy Nagy László látása homályosabb, gondolkodás- 
m ódja kevésbé logikus és színtétikus, m int mesteréé. Mégis azt kell m ondanunk: a József Attila u tán i 
m agyar lírában  esztétikai értelemben újat teremtő legjobb költőink közé kell szám ítanunk Nagy Lászlót. N em 
csak tehetsége, hanem különösképpen új kötetében megvalósított nagyszerű költői vívmányai révén.

M ár említettük, hogy Nagy László naivitása tudatos naivitás. Mítoszai, ő m aga is tudja, nem „igaz i” 
mítoszok, a mitologikus képek, víziók valójában költői metaforák, szimbólumok, amelyekben a kép külön 
jelentéssel bír. E jelentések értelm ezésében elmehetünk, s el is mentünk egy bizonyos fokig. Érzékelhetjük 
a  m etaforák elsődleges jelentésköréből származó naiv ideák sugárzását. De ennél a szintnél mélyebbre kell 
m ennünk. Észlelnünk kell az t is, hogy Nagy László m etaforái nem egyjelentésű építmények. A logikai, 
gondolati jelentésen tú l észlelnünk kell a lenyűgöző erejű érzelmi jelentést is.

N agy László nemcsak m egterem ti a mítoszt, a  mítoszból kibontakozó m etaforát, hanem  a metafora analízisét 
is elvégzi, mégpedig az ősi (keleti és népi) költészet eljárásmódjaiból kiinduló, de mégis modern metódusokkal. 
M etaforáival elsősorban lá tta tn i akar. De felbontja, szétanalizálja konvencionális mitológiai képben ado tt 
lá tvány t, s a  felbontással terem t új, magasabb szintézist kelt a  puszta látvánnyal elérhetőnél mélyebb 
hatást.

K ülönösen nagyobb verseiben tűnhe t fel az olvasónak N agy sajátos metódusa. Ezek a rendszerint egyetlen 
m ondatbó l álló versek szám talan egyszerű mondatból vannak megalkotva, amelyek mind az egyetlen fő
gondo la to t variálják. A mélyebb, teljesebb jelentés azonban nem  az egyes m ondatok grammatikai -  formális 
logikai — egybekapcsolásából, nem  magából a mondatból származik. M inden m ondat egyszersmind szám
ta lan  kép is, s m ár pusztán a képek egymáshoz kapcsolása (a párhuzam , ellentét, azonosság stb.) révén, 
más értelm et is sugall, m int a puszta grammatikai-logikai értelem. A képi montázs a lírán belül is éppen 
olyan vára tlan  érzelmeket és hatásokat kelthet, m int az eredendően vizuális művészetekben, a festészetben 
vagy a  filmben. Figyeljük meg például a  Menyegzőből vett fentebbi hosszabb, képileg önálló szakaszt. 
K étségtelen, hogy a József A ttila- versek fogalomvilágának precizitása, köszörült körvonalai itt kissé 
elm osódottabbak. Sőt a Tavaszi dal egyszerű, de világos fogalom-rendszere sem lelhető. Ám ezek a  montázs
m ondatok a  képi montázs, a m etafora analízise révén érzelmi minőségüket tekintve mérhetetlenül m eggazda
godnak, általuk, végső soron a lélektani ábrázolás tökéletesen csiszolt remekeit kapjuk.

S N agy László nem egyszerűen a  kapcsolások útján terem t új érzelmi minőségeket, a  kapcsolás módja is 
különös fantáziára valló. M eghökkentő aránytalanságok kapcsolódnak egymás mellé. Végtelen dimenziókat 
rá n t h irte len  látóközeibe. Részleteket nagyít óriásivá, m in t a „kezek”, „körm ök” és „fejek” montázsaiban, 
ugyancsak a  Menyegző ben:

dagadnak sáfrányos gőzben, faggyúban tündöklenek, 
hústörkölyösek, becukrozódnak, beittasodnak itt a fejek, 
a parafafejek, a gyémántfejek, a dlsztök-fejek, 
a gumifejek, a fólfújhatő mosolyúak, 
a mumusfejek, az ijedt fejek, a szerénykedők, 
fejek a pironkodők, fejek a finnyás és mohó fejek, 
hánykódnak a krémben, lángolnak az alkohol üdveiben, 

fejek vér díjasok, fejek árvák és örökké rezgő fejek, 
fejek a migrén szentségtartói, sugarasak,

A rchaikus domborművek, bizánci ikonok, gótikus templom-faragványok kifejezésteljes aránytalanságaira 
em lékeztet ez a diszharmónia. S m in t azokból az ismeretlen mesterek alkotta rem ekművekből a mitikus 
bu rk o t szétfeszítő, hatalmas em beri erő sugárzik, Nagy László költészete is tele van  friss, gazdag, féktelen, 
gyöngéd és küzdelemre kész energiával.

H a  a metaforákból kibontakozó értelm i jelentés még lehetett problematikus, a  költemények érzelmi je len 
tése teljesen egyértelmű. Az em ber szenvedélyes védelmének és szolgálatának him nusza. Végső hatásában 
ugyanolyan értéket képvisel, m in t a  társadalm i problémákat racionálisabban megszólaltató Benjámin, G arai 
vagy m in t az emocionalitásában közvetlenebb, a társadalm i gyakorlat egyszerűbb, mindennapibb m ozza
nataihoz kapcsolódó Váci, Sim on, vagy m int — az áttételességben még Nagyon is túltevő, komplikáltabb — 
Juhász  Ferenc.

N em  tagadjuk, hogy Nagy László megítélése egyszersmind állásfoglalás a  , ,realizm us” vitában is. Éppen 
ezért szeretnénk egy kissé közelebbről megvilágítani a problém a elméleti vonatkozásait.

A József Attila demitologizáló és a N agy László „új mítoszt”  teremtő módszere sem filozófiai ismeretelméleti, 
sem pedig  gyakorlati pszichológiai szempontból nem állítható szembe egymással. A szembeállítás m ind tö rté
netileg, m ind logikailag hibás. Az esztétikában egyoldalú, hamis „racionalizálás” vagy „irracionalizálás” 
forrása: az „örök realizmus” és a „bartók i szintézis” egyaránt tarthatatlan  líraelm életére vezet. Nyedosivin 
ism ert, az  ötvenes években keletkezett művészetelméleti tanulm ányaiban a jelenkor művészetében m ár csak 
„ a  m itológiai formáktól független fan táziát” ismeri el, s ezzel mérhetetlenül elszegényíti a művészet, s külö-

fejek az irigység sóderfészkei, fejek, 
fejek a rágalom remekbefaragott-szószékei, 
a szélkakas-fejek, a harckocsikupola-fejek, 
a galambdúc-fejek, a bábeli torony-fejek, 
regebeli családfán rengők: a fejvárosok, 
dobogó démon-fejek, a sarabolatlan sárkányfejek, 

fejek a hátunk mögött, és terelik, pörgetik őket 
isteneik a vének: az örvényszakállú fejek . . .
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nősen a költészet módszereit. Ezen felfogással szemben ideig-óráig lehetett hatása Füst M ilán vagy Németh 
a mítoszt fetisizáló, a pszichikumot a társadalm i gyakorlattól elvonatkoztató teóriának. A kérdésnek helyes, 
marxista megoldására a marxista pszichológia eredményei, az egyéni és a közösségi (az egész emberiség) tudat- 
fejlődésre vonatkozó kutatások adnak feloldó választ. Ezek tapasztalatait összegezve mondja ki Rubinstein, 
hogy „a  mítosztudatot hibának, az emberiség betegségének tekinteni azt jelenti, hogy azt gondoljuk: az 
ember rögtön a szigorúan tudományos gondolkodáson képes kezdeni, azt jelenti, hogy feltételezzük: a lepke 
téved, amikor először hernyó lesz, nem pedig lepke” . Végeredményben ezen törvényszerűség felismerésén 
alapszik Garaudynak a modern művészet mítoszaival kapcsolatos pozitív állásfoglalása, úgy a kafkai mítoszt, 
mint a jövő szocialista írói által megteremtendő szimbólumokat — „új mítoszokat” — illetően, ö ,  ellentétben a 
mítoszok irracionalizáló felfogásával, nem  szembeállítja egymással a tudom ányt és a mítoszt, hanem ez utóbbit 
az előbbihez vezető útnak, végeredményben az emberi fantázia igen magasrendű, teremtő megnyilatkozá
sának tekinti.

Nyedosivin (s más hasonló szerzők) álláspontjainak egyoldalú, ismeretelméleti koncepciója föltételezi az 
emberi tudat egyenesvonalú fejlődését. Gyakorlatilag Lévy-Bruhl hamis, a  marxista pszichológia által meg
cáfolt álláspontjára helyezkednek, aki tudvalevőleg a pszichológiai jelenségeket közvetlenül az ideológiára 
vezette vissza, s kizárta a  társadalm i gyakorlat hatását. Hasonló hiba direkt, egyenes vonalú kapcsolatot látni 
a költői tudat és az ideológia között, s azt gondolni, hogy a  tudom ány korában, a tudományos világnézet 
birtokában lehetetlen a mítosz-teremtés, a  valóság metaforikus tükrözése. Végső soron m agát a  művészetet, a 
költészetet tekintenénk a modern korral összeférhetetlen, anakron jelenségnek.

Az igazság az, hogy a költői tudat rendszerint végigjárja az emberiség tudatának fejlődési fázisait, különösen 
a nagy, átfogó tekintetű költők tudata. József A ttila is először mítoszokban érzékelte korának és a tulajdon 
lelkivilágának ellentmondásait, s mintegy ezekből bontakoztatta ki metaforáit, majd a lírai logika sajátos 
eszközeivel e metaforákból eljutott az értelemig, a tiszta, költőileg érzékletessé változtatott fogalmakig. Nagy 
László útja sokban hasonló út, m int nagy elődjeié; s ahol eltér tőlük, az sem nem a mesterek tagadása, sem 
nem hiba, hanem részben tehetségének, részben pedig a korunk művészetének rendelkezésére álló komplexebb 
módszerek alkalmazásának következménye. Kétségtelen, hogy a legfontosabb eltérés közte és elődjei között a 
fogalmi (grammatikai) logikának az átváltása a látszólag prim itív, de épp a  legmodernebb művészetekben 
(film) újra megjelenő képi (montázs) logikává. Ezzel egyszersmind szakít az„ö rck  realizmus” mindenfélekon
cepciójával. Mindez azonban, költészete ado tt fejlődési fokát tekintve, mindenképpen haladás, gazdagodás. 
Hiszen semmiképpen sem az abszolút realizmus az észlelés egyetlen helyes formája. Azoknak a lelki jelentések
nek a visszatükröztetése, melyek Nagy László költészetét áthatják épp a dolgok, diszharmonikus viszonylatainak 
kifejezése, archaikus aránytalanságainak kivetítése útján történhet. É pp azon a módon, amely e költészetre 

annyira jellemző.

F IL M
írja: Almási M iklós

A filmszatíra lehetőségei

A tizedes és a többiek -  húsz hét után, tanulságokkal

Nem is a titokra akartam  rájönni, hogy ti. mitől olyan sikeres és egyúttal jó  is ez a film. Inkább a  huszon- 
egynéhányadik vetítési hét közönségére voltam kíváncsi: mi az, am it nevetéssel ju talm az, mennyi az a 
filozófia-kvantum, melyet befogadni képes, mennyi az a szatírahányad, melyet még igényelne. A rra voltam 
tehát kíváncsi, hogy miből építkezik a siker, röviden: mi kell a jó  filmvígjátékhoz? A probléma látszólag 
könnyen megoldható: a vígjátékok nálunk jól futnak, néha túlságosan is jól: gyengébb alkotások is óriási 
kasszasikerrel zárulnak. S másfelől az utóbbi évadban volt egy-két egészen elfogadható vígjáték-kísérlet: 
a Nem, a Hattyúdal s most a Tizedes meg a többiek. Csakhogy ha ugyanezt a kérdést minőségi szempontból 
tesszük fel, akkor már zavarba jövünk: és éppen ezt a kérdőjelet rajzolta ki ez a pár film. Alkotói az első lépése
ket tették meg az igazi és korszerű filmvígjáték felé, és ezzel teszik fel a kérdést — mi kellene ahhoz, hogy ezekből 
a kezdeményezésekből kibontakozzék az új magyar vígjátékstílus? M ert ha ettől a három  filmtől eltekintünk, 
akkor azt kell mondanunk, hogy színvonalas, felnőtt humorral dolgozó filmvígjátékunk mind a mai napig 
nem született meg, nincs egyenrangú társa azoknak a komoly művészi sikereknek, melyeket a Körhinta, a 
Bakaruhában, az Oldás és kötés vagy a Húsz éra jelentett. Részint azért, m ert nálunk a drámaiságát egyoldalúan 
értelmezik: csak a komoly, tragikus hangvételű játékfilmben tudják elképzelni hatását, és a  vígjáték
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dram atikussága háttérbe szorult. Aztán: a  vígjátékot csak az előítéletek tartják számon: m int „könnyű” 
műfajt, kommersz intézményt, szükséges, teljesítendő tervpontot. Pedig a lelke mélyén m inden rendező és 
film irányításban dolgozó művész tudja, hogy a szatíra nehéz műfaj, és a lenézés, a  „könnyű” jelző nagyrészt 
a  megoldatlanságnak ellensúlyozására tolakszik gondolkozásunkba. Ezenkívül a szatíra több  rétegű — fájdal
mas, keserű, o ldottan  kedélyeskedő, ironikus, könnyeden filozofáló stb. — eszközei nálunk nagyrészt ismeret
lenek m arad tak . Legfeljebb a burleszk-viccek terén tudtunk eredményeket elérni, de azt a  sokszínű és egy
szerre sok jelentésű komikumot, melyet Chaplintől, Noel-Noel-en át (Kellemetlenkedők) Jacques Tati filmjeiig 
(Hulot ú r nyara l, Nagybácsi) vagy az Unokatestvérekig nemigen tudtuk megközelíteni. M ost A tizedes és a 
többiek furcsa hum orával ezt a  jeget törte meg, és bár jó l tudjuk, hogy ez még nem  az a  fecske, mely tavaszt 
tud m ár csinálni, mégis érdemes elgondolkodni néhány megoldásán, szemléletének átgondolt többrétű- 
ségén, azon a  hum oron, mely egyaránt nevetést tud  fakasztani a  magasan kvalifikált értelm iségi és a vidéki 
háziasszony arcán .

A siker első komponense kétségtelenül az a telitalálat, melyet M olnár tizedes alakja (Sinkovics Im re kitűnő, 
testre a lak íto tt játékában felejthetetlen) terem tett. És m indjárt itt az első tanulság is. Hosszú idő óta először 
esik egybe a mulatságos figura és a  társadalm ilag leleplező-felfedező típus. Nem bemondások, a történetre 
ráaggatott — és egyébként önállóan is megélő viccek alkotják ennek a figurának elemi nézőtéri hatását, hanem 
egy karakter: a  „dörzsölt” em ber, a jé g  hátán is megélő, sajátosan pesties figurája. A hum or és nevetés 
forrása, hogy ezt a típust bár ismertük, még sohasem láthattuk  színpadon vagy filmvásznon: önmagát 
fedezi fel, m egm utatja „szerkezetét”  — és ez a társadalm i tipikusság és újszerűség csigázza fel a  néző érdek
lődését: m ég többet és még alaposabban akar ebből a figurából — saját magából, belőlünk — megismerni.

M olnár tizedes életbölcsességei elég cinikusan hangzanak, mert ő a „realista” . A zászlós úr öngyilkos akar 
lenni, m ire a tizedes így okítja: „m ég elvenni sem hagyom az életem, nemhogy én adjam  oda” , mikor a 
tábori csendőrök leterelik a főútról. ő azért is más irányba megy, m ert „ha  mindig azt tenném , am it monda
nak, akkor m á r rég nem lennék itt” . Ö  az, aki azért segít a szovjet sebesültön, mert jó  dokum entum  lesz belőle 
később, ő az, ak i a kilőtt autókat a későbbi autószerelő és benzinkút-tulajdonos szemével n é z i . . . Cseppet sem 
hős, inkább anti-hős, minden frázis, jelszó, szavalás és hősiesség kaján kinevetője. Csakhogy ez a  figura önma
gában még csupán elvont karaktertanulm ány lenne, és sem mulatsággal, sem társadalom kritikával nemigen 
szolgálna. A film azonban egy háromszög egyik csúcsára helyezi, míg a másik két csúcson a kommunista 
elítélt és az arisztokratikus frázisok ködében élő zászlós állnak. S velük szemben, őket „ tan ítv a” az élet rejtel
meire, és ugyanakkor velük szoros közösségben válik ez a figura igazán élővé és komikussá. Realitásérzéke 
— cinizmusa és józansága együtt -  m ind a kommunista illúzióival, m ind az arisztokrata „nagy  magyar” 
frázisaival szem ben józan okosságnak tűnik, velük szemben igen sokszor neki van igaza, hogy aztán akkor 
nevessünk ra jta  leginkább, m ikor saját igazságának ellentm ondásait, torz voltát éppen „győzelmeinek” 
csúcsán á t tud juk  tekinteni.

Ha nem  lenne elkoptatva a jelző, merésznek nevezném ezt a koncepciót: a film alkotói — Dobozy Im re és 
Keleti M árton  rendező -  hagyták, hogy ennek a cinikus pesti vagánynak az első fordulóban mindig igaza 
legyen m indkét fegyver- és szökésbeli társával szemben, és nem akarták érveit, lezserségét és embertelenségét 
azonnal m egcáfolni. Ez a szabadon engedett já ték  hozza meg aztán a film elementáris komikumát. Míg a 
zászlós ú r pl. hős akar lenni, s míg a komm unista naiv illúziókkal telve, magyar ka tonaruhában , fegyverrel a 
kezében (!) akarja  keblére ölelni a roham ozó szovjet katonákat, ő az, aki kioktatja őket az élet elemi szabályai
ra, a  józan ész törvényeire, azokra az apróságokra, melyeken a  nagy dolgok múlnak, — azok a nagy dolgok, 
melyekkel viszont ő nem törődik. Az ő okossága nemcsak cinikus könnyedség, hanem  m ozzanatában tarta l
mazza azt a  bölcsességet is, mely nélkül a kommunista figura — és m i, m ai kortársai — nem  tudjuk megvalósí
tani elveinket, nem  tudunk hatóképes gesztussal belenyúlni az életbe.

Itt folytatódnak aztán az általános tanulságok is: a szatíra és hum or nem  élhet meg és nem  bontakozhat ki 
anélkül, hogy a pozitív ideálok és eszmények elvont és doktriner jelentkezési formáit, tú lhajto tt vagy erőtlen 
figuráit ne gúnyolja ki. Ettől nem lesz ellenséges, sem káros, hanem  csak önkritikus, és a nézőtéren felcsattanó 
„kaján” nevetés nem  az eszményeknek szól, hanem azok torz megvalósításának. A Pálos álta l form ált kom
munista pl. az előbb már említett jelenetben a tám adásban levő szovjet katonák felé kiabál, valam i olyasmit, 
hogy testvérek, ide gyertek, mi komm unisták vagyunk -  abban a p illanatban azonban több géppisztolysorozat 
kaparja meg körülötte a falat: háború  van. I tt sem azon nevetünk, hogy voltak, akik alig várták  m ár a fel
szabadítókat, hanem  azt a  felhőkben élő m agatartást érezzük találva, mely nemcsak abban az időben, hanem 
napjainkban is annyi valóságos ellentm ondás mellett megy el csukott szemmel, gyakran életveszélyesen súrolva 
a  jóvátehetetlent. Ez a szellemes és társadalm ilag annyira találó szatirikus kép nem  lenne eleven és izgatóan 
mai, ha nem  súrolná már-már a blaszfémia határait, ha nem  venné fel helyenként m aga is — álruhaként -  a 
cinikus könnyedséget, mely a pesti vicc és hum or egyik sajátos színező eleme, szellemességének maró-savas 
tartalm a. A zért csak álruhaként, m ert a Pálos figurája mégiscsak erkölcsi győztes m arad. Győztes m arad, még
pedig anélkül, hogy romantikusan győznie kellene a szócsatákban. M ert amikor tenni kell valam it — élelmet 
kell szerezni az erdészéktől, a diákokat toborzó nyilast kell leszerelni—, helyén van a szíve, és neki is kemény az 
ökle. A film o tt bizonyul érettnek, hogy sikerül eltalálnia ennek a figurának nevetséges o ldalát, anélkül, hogy 
magát ezt a társadalm i típust egészében kinevetné.
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Filozófia is komi dia

Lehet-e filozófiai hum orral megtölteni a nézőteret? A válasz egészen a  Tizedes megjelenéséig annyira 
nyilvánvaló volt, hogy nem lehetett vitázni felette: a közönség a  vígjátékkal kapcsolatban csak egyet akar: 
nevetni, s mivel a gondolat felesleges ballaszt, mely lehúzza a kacagó kedélyt, ezért lehetőleg csak felszínes 
mázként kell alkalmazni: valami „eszmei tartalom nak” kell azért benne lennie. S most, ebben a filmben 
kiderül, hogy ez is csak egy olyan mítosz volt, am it a művészi megoldatlanság diktált. Igaz, itt is csak csonkjai
ban jelentkezik az a gondolati humor, de ez is elég ahhoz, hogy ez a többnyire csak idehaza term ő előítélet 
összeomoljon. Az egyszerűségében frappáns megoldás: a gondolati tarta lom , a  filozofáló kedély m aga is része 
a  komédiának — nevetünk rajta , ironikusan kezeljük, és csak később gondolkozunk el rajta. A legjobban látható 
ez a trükk a zászlós alakjában. A tizedes, megtudván, hogy valaki közeledik a  kastély felé, kiadja a  parancsot: 
„átöltözni” . E rre az egész társaság loholni kezd, hogy civil ruhájukat visszacseréljék m undérra. Csak a 
zászlós marad a helyén, komikusán ható patetikus pózban, hogy elm ondjon még két m ondatot: „Á töltözni! 
M indig csak átöltözni! Micsoda magyar virtus ez, meddig lehet ezt még lelkiismerettel és ruhával bírni?” 
A mondat elemi erejű kacagáshullámot vált ki a  nézőtéren, bár m aró szarkazmusa, társadalomkritikai-filo
zófiai tartalm a igen messzire vezető gondolatokat ébreszt a nézőben. De a  gondolat nem akadálya a neve
tésnek, s ő t . . .  A hum or titka, hogy a  jelenet dram aturgiai logikája azonnal cáfolja a kim ondott szavakat, a 
helyzet azonnal kétessé teszi ezt a bölcsességet, — és ugyanakkor mégis elgondolkoztat, megsejteti, hogy valami 
igazság azért mégiscsak van abban, am it hallottunk. H a ez a filozofálás „d irek t” lenne, ha „nevelő” szán
dékkal hangzana el, ha nem lenne cselvetéssel iróniába és kérdőjelek közé állítva -  akkor nem ju tn a  el m ár a 
néző füléig. Sajnos, a  néző fülét eléggé elrontották m ár a direkt nevelő célzatú gondolatok. Mivel azon
ban az irónia feloldja a  direkt hatást, a  néző engedi hatni — anélkül, hogy maga is észrevehetőé — a gondola
tok „nevelő” tartalm át. Az önirónia ugyanis oldja ezeknek a mondatoknak kényszerű-okító jellegét: nem kell 
elfogadni, a néző nem azt érzi, hogy őt most nevelik. Ezzel azonban máris szabaddá válik a képen látottak
kal szemben, és most m ár maga kívánja a tartalom  befogadását.

Keleti-Dobozy filmje persze csak az első bátortalan  lépéseket teszi meg ebbe az irányba, és m ég igen sokszor 
kísért a hagyományos vicc-dram aturgia, mely burleszk cselekményre jó  bemondásokat ültetve igyekszik -  nem 
is eredménytelenül -  kacagást kelteni a nézőtéren. De ez a „ lá th a ta tlan ” filozófiával dolgozó dram aturgia 
mégis itt jelenik meg először, és ezt úgy kell üdvözölnünk, hogy egyúttal hangsúlyozzuk: ilyen szemléletű 
filmeket szeretnénk látni. Érdekes, hogy a Nem c. film, mely tarta lm ában , témájában egyaránt más jellegű 
alkotás, ugyanezen a nyomvonalon indult el, sikerrel.

A gyilkos nevetés is a megbocsátó humor

A film a végén mégiscsak megbocsát ennek a vagánynak: ő is jelentkezik -  cinizmusa és hősgyűlölete elle
nére — a különleges feladatot megoldó csoportba, azzal a gesztussal, hogy „az eszeteket ne hagyjátok itthon, 
fiúk” . A megoldás szellemes — de vajon igaz-e? A kérdésre csak kérdéssel felelhetünk: törődhet-e a vígjáték 
ennyire a történelmi igazsággal, nem elég, ha a  kinevetés fegyverével egyszer már két vállra fektette ezt az 
embert, — szükséges-e ezek után még el is pusztítania? Hiszen, ha it t a  tizedes züllését, felbomlását vagy 
egyszerűen eltűnését is ábrázolnák, talán vége lenne a humornak is és a  happy end nélküli befejezés rontaná az 
összhatás vonzerejét is. A probléma, mely ebben a vitában felmerül, m egint csak általánosabb esztétikai és 
művészeti-közéleti gond, és filmcsinálásunk egyik legégetőbb dilemm ája. Először is nálunk nem igen ismert 
a  fanyar humor, a keserű irónia műfaja, mely pedig már jócskán átszínezte a korszerű filmvígjátékot, -  gon
doljunk a Válás olasz módra vagy az Elcsábítva és elhagyatva c. olasz filmekre. A fanyarság ugyanis nem  jelenti 
azt, hogy csökken a nevetés lehetősége és intenzitása, tehát csökken a közönségsiker is -  erről meggyőződhetünk 
az előbb említett filmek sikerénél is. Csak a  nevetés minősége lesz más: a  vidámságot mindig átszínezi az a 
tudat, hogy am in nevetünk, az mégiscsak véresen komoly dolog.

Ehhez a több rétegű, fanyar-keserű humorhoz és szatírához azonban a rra  lenne szükség, hogy el tudjunk 
képzelni olyan vígjátékot is, melyben nem bocsátunk meg a hősöknek: a komédia végződhet happy end nélkül is. 
Ez a követelmény a Tizedes esetében nem olyan kiáltó ellentmondás, hiszen ezzel az emberrel m a is talál
kozunk az életben, valahogy a pesti atmoszféra velejárója, tehát nem  is kellene m egbüntetni vagy 
eltüntetni őt a  film végén. Mégis feltűnik a nézőnek a megbocsátó gesztus, mellyel „felm enti”  ezt a figurát. 
Sokkal erősebben érződik ellenben ez a követelmény a közéleti problém ákat ábrázoló szatírákban. És itt 
kínálkozik a legfontosabb tanulság, melyet ez a film kínál: közéleti hum or, szatirikus kép csak m int „gyilkos 
műfaj” létezhet (akkor is, ha a „gyilkos” jelzőt idézőjelben értjük!); a megbocsátó viccelődés m indig kicsit a 
hibák elnézését, a komikus él, a nevetési alapanyag gyengítését is je len ti — rosszabb lesz a vígjáték. Addig nem 
alakulhat ki éles hangú, nem csupán csipkelődő, hanem realista módon szatirizáló filmvígjáték-típus, ameddig 
azt hisszük, hogy a közélet ellentmondásait csupán a felszínen, néhány apróság szóvátevésével — Patyolat-tói a 
lapok uniformizálásának bírálatáig — lehet csupán nevetségessé tenni. A kinevetistől nem szabad félni, mert a 
művészileg megfontolt és megalapozott nevetés csak az első fordulóban destruktív: a rosszat rom bolja, s ezzel 
hozzásegít az újjáépítéshez. Különben is, a félelem itt is rossz tanácsadó: éppen ez a tartózkodás sugalmazza
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azt a  felszínes élcelődést, mely csak a kétértelmű tréfák, sikamlós bemondások vagy óvatoskodóan szellem
telen viccekkel akarja megkerülni a közéleti szatíra kialakításának égető szükségletét. És tegyük azért hozzá: 
ez a  p rob lém a nemcsak a művész műhelyének gondja, hanem  az irányító szervek óvatoskodása is. A Tizedes 
azért jó  kezdeményezés, mert bár az alapanyag itt is történelm i tém a, tehát nem  közvetlenül a mai közéletbe 
akar belenyúln i -  mégis, ha áttételesebb formában is, de kegyetlen iróniával kezeli hőseit és társadalmi 
problém áit — a  befejezést kivéve. És a történelmi anyagon át-m eg át üt a ma gondjainak körvonala: a film 
itt is cselfogáshoz nyúlt. A máról is tudo tt szólni. Ezt a fajta gyilkos szatírát m ár többször láttuk elindulni, 
de m in d en ü tt átalakult megbocsátó hum orrá: mire a film végéhez közeledik, tom pul a szatíra élessége és 
megszelídül. A művészek, a gyártás irányítói attól félnek, hogy a kegyetlen szatirizáló hangvétel rossz irányba 
befolyásolja m ajd a nézőt, hogy hangot ad  a cinizmusnak, tám ogat bizonyos ellenséges áram latokat stb. Pedig 
nagyon jó l tudjuk, hogy az önkritikus szatíra és komédia a  forradalm i polgárságnak is kedvelt fegyvere volt 
saját so ra inak  nevelésében: Molière és Gribojedov, Lessing és Beaumarchais vígjátékai a  polgárt gúnyolták, 
mert e rő tlen  volt, mert nem akart több lenni, mint am it a feudális rend megengedett szám ára, m ert nem akart 
harcolni stb . S ha ezeknek a daraboknak nevetési logikáját elemezzük, ha feltesszük a kérdést, „ki ellen” is 
irányul a  „kinevetés” gyilkos szatírája, akkor könnyen beláthatjuk , hogy ettől a  kacagástól nem kell félnünk: 
bárm ennyire is nevettek a bumfordi polgáron, azért mégiscsak a polgárság és a polgári életeszmények kerültek 
ki győzelm esen a darabból. N yilván a m i viszonyaink között még inkább erre kellene törekednünk, és el 
kellene végre felejtenünk ezt a félelem álta l sugallt előítéletet, mely csak a megbocsátó hum or kliséiben tudja 
elképzelni a  társadalmi-közéleti, szocialista eszmeiségű szatírá t. Azt hiszem, ez a  legfontosabb tanulság 
melyet ennek  a  filmnek sikeréből levonhatunk, hiszen enélkül nem  mehetünk előbbre filmművészetünkben.

IR O DA LO M TUD O M Á N Y

Elvek és utak
(Magvető, 1965)

A M agvető  kiadásában m egjelent tanulmány- 
gyűjtem ény új kísérletet jelent az elm últ évek könyv
kiadásához viszonyítva. Az egyéni tanulmány- 
gyűjtem ények és az inkább egy-egy problémára 
koncentrálódó, több szerző m űvét gyűjtő kötetek 
után m ost először igyekeztek egy időszak magyar 
irodalom elm életi termésének leg javát megválogatni 
s az olvasó kezébe adni. Ha a válogatás szempontjai 
nem is m ind ig  kedveznek a színvonalnak, hisz nem 
biztos, hogy egy-egy szerzőnek valamilyen szem
pontból m ások írásával konfrontálható gondolat
menete egyú tta l az illetőnek legszerencsésebb, leg
reprezen tatívabb  megnyilatkozása is lesz, a kísérlet 
mégis szerencsésnek mondható. Igaz, hogy a  legtöbb 
tanulm ány legalábbis másodközlés, így viszont az 
elm últ évek polémiáiban ténylegesen részt vett 
írásokat sikerü lt — néhol javított, s ezért az eredetinél 
időtállóbb változatban — egy kötet hasábjaira men
teni, könnyebben hozzáférhetővé tenni. Egyúttal 
pedig az e lm ú lt évek magyar irodalom elm életi törek
véseiről, h a  vázlatosan is, viszonylag összefüggőbb 
képet ad n i.

A szerkesztő Pándi Pál bevezető tanulm ánya az 
elmúlt évek magyar esztétikai és irodalompolitikai 
vitáinak objektív válogatását ígéri, bár ő maga a 
lukácsi nagyrealizmus-esztétika m ellett tesz hitet. 
S ez az objektivitás érvényesül is: legfeljebb abban 
a gyakorlatban  szorul kissé háttérbe, ahogy a kife
jezetten polem ikus tanulmányokat egymás mellé 
szerkesztve az utolsó tromf jogát á ltalában a nagy- 
realizm us-elm élet híveinek adja meg. Ez több eset

ben indokolt, hisz pl. Miklós Pál tanulm ányára 
H erm ann  Istváné valóban válaszként született, a  
szerkesztő kérésére. K laniczay T ibornak a népies 
konzervativizmus nemzetfelfogásával polemizáló szép 
tanulm ánya is megelőzte időrendben Szigeti József 
vele is vitázó gondolatait. Igaz, hogy a  két tanul
m ány egymás mellé kerülése, bárm ennyire is jogosult 
a rokon tém a miatt, tú lzott hangsúlyt ad Szigeti 
József Klaniczay néhány gondolatával folytatott 
polém iájának, pedig m ondanivalójának lényege a 
sztálini dogmatizmus nemzetfelfogásának egyik for
m ulájával (szocialista tarta lom  — nemzeti forma) 
való magas színvonalú leszámolás. A harm adik 
párosítást azonban sem időrendi, sem tartalm i szem
pontok nem  indokolják. Ugyanis Illés László alapos 
tö rténeti kutatásokra támaszkodva a magyar szocia
lista irodalom  fejlődésképét s ezen belül az avant- 
gardizm us szerepéről kialakított véleményt teszi 
árnyaltabbá. Vele szemben az ellenvéleményt K irály 
István szép és szenvedélyes, de hét éve írt és az akkori 
irodalom politikai közgondolkodást reprezentáló ta 
nu lm ánya nem képviselheti elég nyomatékosan. Az 
avantgardizm us történeti és esztétikai értékeit ilyen 
som m ásan elvető gondolatoknak csak annyiban van 
rész-igazságuk, hogy a nagy szocialista íróknak nem 
kellett szükségszerűen átesniük az avantgardizmus 
korszakán, az életanyag és a  szemlélet megváltozása 
által megkövetelt formai megújulást az avantgardiz
mus szorítása nélkül, csupán az élettel való művészi 
birkózásban is kiharcolhatták. De azt a tényt, hogy a 
világirodalm i jelentőségű szocialista írók legtöbbje 
úgy esett át az avantgardizmus korszakán, hogy annak 
formai és szemléleti vonásait a  hegeli aufheben
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értelmében nem csupán megszüntette, hanem meg is 
őrizte — s itt József Attila sem kivétel —, nem sikerült 
meggyőzően megcáfolnia.

A „nagyrealizm us” elméletet két tanulm ány 
hivatott reprezentálni, Almási Miklósé és H erm ann 
Istváné. Almási igen finom gondolati disztinkciókkal, 
de ugyanakkor nagyon határozottan határolja el 
saját dekadencia-értelmezését a dogmatizmus és a 
zsdánovi felfogás dekadencia-fogalmától. Az árnyal
tabb látásmód, amellyel a realizmust és dekadenciát 
nem egymást kizáró, hanem  egy-egy életművön, sőt 
gyakran egyetlen művön belül is egymással küzdő 
ellentétekként fogja fel, valóban joggal hivatkozhat 
Lukács György korábbi tanulm ányaira, a  „Betrach
tungen eines U npolitischen” dekadenciáját fejlődése 
során leküzdő Thomas M annról. Sőt, Almási odáig 
ju t el a fogalom árnyalásában, hogy feltételezi „haladó 
szellemű -  noha dekadenciában elfogult -  művészek” 
létét. Amikor azonban a dekadencia ismérveit fel
sorolja, kiütközik a „nagyrealista” elfogultság: 
ezeknek az ismérveknek alapján századunk legtöbb 
modern szemléletű és formájú műve besorolható a 
-  ma m ár kevésbé pejoratív értelmű — dekadencia 
körébe, nemcsak az úgynevezett „m odernizm us” 
művei.

Hermann tanulm ánya Miklós Pál érveivel szem
ben igyekszik megvédeni a lukácsi esztétikát. Sok 
részletkérdésben igaza van, s Lukács esztétikai 
főművének ismeretében az irodalomközpontúságról 
szóló vádat is sikerül megcáfolnia. Csak azt nem 
veszi észre, hogy Lukács esztétikájának legújabb 
fejlődési szakasza, s éppen a képző- és zeneművészet 
esztétikai kategóriáinak kidolgozására te tt kísérlete 
még inkább megerősíti Miklós Pál legfontosabb 
ellenérvének hatályát. A korábbi, konkrét-történeti, 
sőt osztály tartalm ú típusfogalom Lukács rendszeres 
esztétikájában, Miklós szóhasználatával élve, valóban 
eschatologikussá tágul. Az a típusfogalom, amely a 
különösség kategóriájának megvalósulási közege az 
esztétikum területén, amely tehát az esztétikum 
központi kategóriája, aligha lehet a  realizmus meg
különböztető jegye, hacsak a  realizmust magával az 
esztétikummal nem  azonosítjuk. S még egyet: ebben 
a polémiában látszik legvilágosabban, hogy a  két 
tábor mennyire különböző értelmet ad ugyanannak 
a terminus technikusnak. Amikor Miklós a zenétől 
elvitatja a realizmus lehetőségét, nyilván nem  a 
valóság zenei tükrözésének lehetőségét vitatja, csak 
a szűkebb értelm ű típusfogalom által körülhatárolt, 
tehát lényegében módszer- vagy stílusrealizmusnak 
zenei lehetőségét. Ezzel szemben a zene általános 
valóságtükröző lehetőségeinek hermanni bizonyítása 
egy szélesebb típusfogalom alapján aligha tekinthető 
meggyőző ellenérvnek.

Ha az eddig ism ertetett polemikus tanulmányok 
nem is tudják mindenoldalúan reprezentálni az 
utóbbi évek „realizm us-vitáinak” jelentőségét, a 
vita esztétikai szinten való ,,eldöntetlen”-ségét képe
sek érzékeltetni. Annál méltóbban, bár áttételesen 
bontakozik ki a hagyományos realizmus-felfogás 
elleni polém iában előretörő, a  realizmust történeti

módszernek vagy stílusnak tekintő irányzatok meg
termékenyítő hatása a kötet inkább irodalom elm életi 
vagy irodalom történeti kérdésfeltevésű tanulm ányai
ban. Ilyen, konkrét kutatásokra tám aszkodó, tár
gyalt tém ájukat a  dogmatizmus korában kialakult 
nézetekkel szemben árnyaltan szemlélő és értékelő- 
tanulm ányok Köpeczi Bélának az egzisztencializmus
ról szóló írása — melynek jelentőségét fokozza az 
egzisztencializmus hazai hatásának feltárására te tt 
kísérlet - ,  Czine Mihálynak Móricz és Bródy körül 
végzett kutatásaiból kinőtt naturalizmus-értelmezése, 
mely a naturalizm us esztétikai-tipológiai értelmű 
sommás elvetése helyett az irodalmi mozgalom pon
tos történeti rajzát adva, megmutatja az átm eneteket 
a naturalizm us és a XX. századi realizm us, sőt a 
szocialista realizm us között is. Ilyen újszerű megkö
zelítése egy a  dogmatizmus által „ le já ra to tt” és 
„gyanússá” vált fogalomnak Diószegi A ndrásnak a 
pozitív hős problematikájáról ír t tanu lm ánya, mely 
az eddig kizárólag hol pragmatikusan politikai, hol 
etikai oldalról vizsgált kérdéseket most az esztétika 
szemszögéből is megvilágítja.

K orábbi vulgarizáló nézetekkel vitázónak s ezért 
lényegében pozitívnak érzem Fehér Ferenc vizsgá
latait a tragikum  polgári elsikkasztásáról. Bár azt 
hiszem, hogy ha igaza is van, amikor elveti a  korábbi 
marxista szakirodalomban hagyományossá vált né
zeteket a  X X . századi polgári valóságnak, az élet
formának tragikum-ellenességéről, nem  igazolható 
másik végletbe esik, amikor kizárólag a politikai 
közállapotokat, a  közfelfogást és az írók megalku
vását teszi felelőssé a tragikum elsikkasztásáért. A 
fogalmak használatára is jobban kellene vigyáznia,, 
m ert az életbeli tragédiákat és a tragikum  esztétikai 
kategóriáját vagy máskor a katarzis etikai és eszté
tikai kategóriáját nem határolja el pontosan egy
mástól. Amikor arról ír, hogy valamelyik irodalm i 
hős megéli saját katarzisát, a  kifejezést csak a  szó 
etikai és nem  esztétikai értelmében van joga hasz
nálni, m int ahogy Lukács esztétikája is — Ariszto
telész felfogásának megfelelően-az esztétikai katarzis
fogalmon a befogadó katartikus aktusát érti, a  
beleélés és kívülállás dialektikus kettősségében.

H azai vitáinknak színvonalas keretet biztosít a 
kötet kezdő és végző tanulmánya, Szabolcsi Miklós
nak irodalm unk világirodalmi összefüggéseit felvil
lantó rövid expozíciója és Kardos Lászlónak e világ- 
irodalm i kapcsolatok egyik legfontosabb szervéről, 
műfordítás-irodalmunknak elvi kérdéseiről szóló 
epilógusa. Bóka László tanulm ányának tém ája, a 
lírai realizm us kérdése sokat ígérő. Sajnos, néhány 
ragyogó verselemzésen és finom érzékre valló rész
letm egállapításon kívül Bóka nem tud  tú lhaladni a 
Beriger-féle állásponton (Poesie und  Prosa, 1943),. 
amikor a líra  legjelentősebb műfajterem tő sajátossá
gának a zárt form át tekinti. Sem a műfajok maga
tartáslélektani és tipológiai elméleteivel, sem Barta 
János líraelm életi gondolataival, sem a realizm usra 
vonatkozólag az utóbbi években felmerült különböző 
nézetekkel nem  vet számot, s ezért hiányérzetet kelt 
olvasójában.
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A kötet tanulm ányainak külön csoportját alkotják 
az elm últ évek irodalom politikai gondjait, néha 
efemerebb jelentőségű csatározásait igényes gondola
tisággal képviselő tanulmányok. Pándi Pál az iro
dalom politikai jelentőségét eltúlzó közfelfogással 
vitázva m ár csupán merészségével is együttérzésre 
hangol, tú l „reálpolitikus” gondolatait mégsem 
olvashatja ném i berzenkedés nélkül az, aki — bár 
illúziók nélkül — mégis hisz az irodalom társadalmi 
hatóerejében. V aló igaz, hogy szerencsétlen törté
nelmünk következtében irodalm unk sokszor kellett 
m agára vállaljon olyan politikai vezető szerepet, 
amelynek ellátására nem a legalkalmasabb. De 
amikor P ándi az ezek nyomán kialakult, még ma is 
élő illúziókkal vitázva, az irodalom  „valódi” szerepét 
egy kissé „ leh ű tő ” értelemben hangsúlyozza, mintha 
egyébként nagyon is dinamikus esztétikai felfogásá
ban egy p illana tra  túlsúlyba ju tn a  a művészet 
tükörkép voltának szemléleti jellegű értelmezése. Bár 
hogy érveinek tendenciájában sok igazság rejlik, 
azt épp B. N agy László írása igazolja. Ö  már a tá r
sadalom kötőanyagát, az elidegenedést és magányt 
megszüntető erő t ünnepli a  művészetben és iro
dalom ban, s létüket — virágzásukat a szocializmus 
egyik létfeltételének tekinti. Bármennyire rokon
szenves is lelkesedése, azt hiszem, a másik véglet túl
zásába esik, m in t akkor is, am ikor a művészet 
fejlődésében meglevő diszkontinuitásnak, s a szocia
lista világunk művészeti fejlődésében is meglevő 
ugrásnak tényét abszolutizálókkal szemben ő a 
humanista folytonosság túlhangsúlyozásához ju t el.

Rényi Péter elemzése négy új magyar drámáról 
szól, s ra jtuk  bizonyítja az új erkölcs lassú áttörését, 
térhódítását, azt, hogy az új m elletti pozitív-tevő
leges elfogultság még milyen sokféleképpen kevered
het a hagyományos aszkétikus-vallásos vagy általános 
humanista nézetekkel. De ha az ilyenfajta vizsgálat

nak  meg is van a maga létjogosultsága, sőt jeles 
tanulsága is, azt azért mégis sajnálom , hogy az adott 
drám ák etikai szempontú értékelésébe még csak 
érintőlegesen sem keveredik esztétikai értékelésüknek 
szándéka. T óth  Dezső a regényépítkezés egyik irodal
m unkban divatossá vált módszere — az előrevetett 
tragikus végkifejlet, az árnyékában bonyolított sors
szerű cselekmény — valamint íróink világnézete között 
v illan t fel nagyon elgondolkoztató összefüggéseket. 
A m it sajnálni lehet, az legfeljebb az, hogy az új epikai 
kezdeményezések riportszerűsége, élethez tapadtsága 
it t  kissé pejoratívabb értelmezést kap egy objektívabb, 
szintetikusabb, totálisabb összefüggéseket teremtő 
regénytípus iránti pozitív elfogultság m iatt.

H a  még Hegedűs Andrásnak az irodalm i szociog
ráfia műfaji problémáit tárgyaló írását is megemlí
tem , csupán a tanulmányok felsorolása is igazolhatja, 
hogy ha nem  is mindig egyenletesen magas színvo
nalú  és sok szempontból továbbra is vitatható írásai
val a  kötet mégis sokoldalú és gazdag körképet ad 
irodalm i életünk és tudatunk néhány évének törté
netéről. Mégpedig olyan éveiről, melyek az elméleti 
igényesség és problémagazdagság fellendülésének, a 
még ható polgári és a visszahúzó dogmatikus néze
tekkel való színvonalas szembenézés és leszámolás 
éveinek tekinthetők. Márcsak ezért is jó , és feltétle
nül folytatandó kezdeményezésnek érzem. Legfőbb 
hiányérzetem , hogy az egész elméleti fellendülés 
egyik legfontosabb nyitánya és végig kísérő motí
vum a, az ún. realizmus-vita nem  kapott kellő teret 
a kötet lapjain. Azt hiszem, m ielőtt a következő évek 
érdekesnek ígérkező vitái és tanulm ányai egy újabb 
„E lvek és utak”-szerű kötet gyűjtőmedencéjébe 
kerülnek, realizmus-vitánk dokum entum ait is jó  lesz 
valam ilyen formában összegyűjteni.

Csetri Lajos

SZEMLE

Lengyel József: Mit bír az ember?

(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1965)

1. Lengyel József két új kisregényének közös hőse, 
Trend R ichárd  műépítész, 1944-ben egy gödi nya
ralóban bujkál m int üldözött félzsidó. Gondolatait, 
vallomásait egy füzetbe rögzíti. Az élete forog koc
kán, de m ég elfogatása p illanatában  is legfőbb 
gondja: m egm enteni a füzetet az „életen tú lra” . 
„M egtalálják? És ha megtalálják”  — kérdi m agától—, 
„vajon olvassák-e?” A bizonyosnak látszó erőszakos 
halál árnyékában m ár csak a közlés vágya az egyet
len makacs m aradványa pusztuló életösztönének.

Anna F rank  naplójától R adnótinak az abdai 
tömegsírból kiásott jegyzetfüzetéig a hivatásos írók 
százainak versei és elbeszélései, az iszonyat elől az 
írásba menekülő „civilek” tízezreinek naplói és val
lomásai rejtőztek el a légópincék zugaiban, táborok 
barakkjainak gerendái között, koporsó nélkül a

földbe kapart halottak rongyos ruháinak zsebeiben. 
S legtöbbjük, az üldözött emberség megannyi meg
indító  dokumentuma, feltehetően örökre el is ve
szett. Ö rökre csonkán m arad az irodalom  történeté
nek (s az ember történetének) egyik legfájdalmasabb 
fejezete. Századunk, amely tökéletessé tette a közlés 
eszközeit, egyszersmind minden megelőző korhoz 
képest magasabb fokra emelte a  közlés módszeres 
elfojtását és lehetetlenítését.

T ren d  R ichárd költött alakja azért olyan meg
rendítő , m ert vallomásaiból a  jóvátehetetlenül elhall- 
ga tta to ttak  panasza szól, s m ert lehetetlen ki nem 
érezni belőlük magának az írónak valóságos szen
vedéseit, a sorvasztó szorongást, azt az egész kort, 
am ely az írót is a ki nem m ondott szavak elviselhe
te tlen  terhével nyomasztotta, a  szabad szólás előtti 
halál végzetével fenyegette.

Az emberek szívesen m eghatódnak a pincékből,
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sírokból előkerült kéziratok halott szerzőinek sorsa 
felett, s ez szép és jó  dolog. De még szebb, biztatóbb 
ós vigasztalóbb, ha időnként azokat hallgathatjuk, 
akiknek sikerült megérniük, hogy élő szóval szólhat
nak korunk tömegsírjairól. S ha m ár nem hihetünk 
abban , hogy valamilyen magasabb rendű igazság 
•érvényesül a megm aradtak kiválasztásában, leg
alább  annak örülhetünk, hogy Lengyel József eseté
ben igazi em ber és igazi író m aradt vallomást tevő 
tanúnak. Az ő tragédiája valóban optim istán ért 
véget. H a nem  hangzana kegyetlenül, még az t is 
meg lehetne kockáztatni, hogy m int írónak szeren
cséje volt: a pokoljárás megérlelte írásművészetét, 
egy senki mással nem pótolható egyéniség időtálló 
jegyeit nyom ta írásaira.

A szenvedés és a tehetség egyaránt megérdemelt 
elégtétele, hogy Lengyel József néhány év a la tt leg
fontosabb íróink közé emelkedett: az új és új köny
vek szinte m ár áttekinthetetlen áradatában az ő 
írásaira m indig figyelni kell.

2. Kávéházi történetfilozófusok és presszó-moralisták 
vesszőparipája a hitlerizmus-sztálinizmus párhuzam . 
Ú jabban m ár irodalm i alkotásokba is beszűrődnek 
olyan utalások, célzások, amelyek a  történetiség 
semmibe vevésével mindenfajta elnyomást egy kalap 
a lá  vesznek. E sekélyes analógia hívei ezzel a p á r
huzam m al akarják megtakarítani maguknak a 
sztálini te tt valóságos történelmi elemzését, nem  
véve észre, hogy ugyanúgy az absztrakt m oralizálás 
ködébe vonják a történelem tényleges mozgását, 
m int ahogy az individuálpszichológia akaratlan  
karikatúráját, művelik azok, akik egyetlen em ber 
elítélendő személyi vonásaival akarják megmagya
rázni három  évtized orosz — sőt világtörténelmét.

Lengyel József sokkal igényesebb gondolkodó 
annál, semhogy ilyen utakra bolyongana. S ha 
ezúttal hősei egy náci koncentrációs tábor meg
gyötört foglyai, a színhely-csere nem azt jelenti, hogy 
az író tábor-tábor alapon osztályszerkezetükben és 
történelm i szerepükben ellentétes rendszereket azo
nosítana. „C sak” azzal foglalkozik, am it a kötet 
kérdőjel nélkül megfogalmazott, de annyi fájdalmas 
kérdést m agában foglaló címe m ond: M it b ír az 
ember. M i m indent elbír az ember, akit századunk
ban i t t  is, o tt is, a föld szinte minden pontján annyi 
kínnak tettek ki az első és második világháború 
körüli évtizedek, s akinek létét ma m ár csakugyan 
„globális”  — m ert az egész emberiséget érintő — 
veszedelmek fenyegetik.

A címet nem  úgy kell értenünk, hogy az író a 
szenvedések, kínzatások és megaláztatások valam i
féle leíró rendszertanát akarná illusztrálni, m ondván, 
hogy lám , mindezt elviseli az ember. Lengyel nem  
időzik el új D anteként a  modern poklok kínjainál. 
Az első kisregény, az Újra a kezdet című, szinte fel
tűnően kerüli a  borzalmak külsődleges leírását, s a  
második, a Trend Richárd vallomásai is csak o tt rész
letezi az iszonyat képeit, ahol kevésbé ismert dol
gokról, a  háborúban és a náci táborokban meg
rokkant élőhalottak háború utáni sorsáról ír. Lengyel 
nem  a leleplező dokumentumok műfajának kultiváló-

ja , m int néha leegyszerűsítve vélik, hanem  m indig az 
emberi lélek vizsgálója.

A két kisregény közül az első kapcsolódik jobban 
a  kisepika hagyományos műfajaihoz, zártabb  és 
egységesebb mű, m int a  második, amely erősen lírai 
és meditativ, s lazább szerkezetű is.

Ez utóbbi cselekménye: T rend R ichárd meg
menekül abból a biztosnak vélt halálból, amelyből 
az első részben Banicza, a tábor kommunista sejtjé
nek megbízottja ki szerette volna m enteni. T rend 
valamikor, a háború előtt, cikkeket írt egy kommu
nisták szerkesztette lapba, s ezért küzd Banicza a 
jövő szempontjából ígéretes em ber életéért. De az 
építész nem vállalja az életet. Az öngyilkossághoz 
nincs ereje, de a küzdelemhez sem. Mégis meg
menekül -  fél lába és fél karja árán. Szánandó nyo
morékként kerül a  menhelyre, s a sors irtózatos 
játéka, hogy itt kezd felerősödni egyszer m ár m ajd
nem megbénult életösztöne.

Ennyi a „sztori” . K özben azonban egy művelt 
és gondolkodó em ber meditációi során a láger
korszak történelmi-erkölcsi problem atikájának sok 
alapvető kérdése m erül fel (néha a hős, néha inkább 
az író szájába illő szavak sodrában). S végül is a 
hős élettapasztalatának sum májaként (de érez
hetően az írót is kísértő gondolatként) T rend  meg
fogalmazza a T acitusra emlékeztető keserű kérdést: 
„Véletlenek játszanak em berrel, emberekkel?”

Elvont esztétikai szem pontból nem lehet teljes 
sikernek elkönyvelni ezt a  kisregényt. Az életsorsok 
lezárásának igénye a  harm adik részt még a műfaj
hoz képest is vázlatossá teszi. Lélektanilag nem  min
dig hitelesek T rend gondolatai, nemegyszer idegenül 
hatnak mai felismerések az 1944-es környezetben, 
m egint másutt túlságosan is összevegyülnek a hős 
és az alkotó gondolatai. Mégis, a  két kisregény közül 
ez jelez többet előre az író várható munkáiból.

3. Banicza nem tud ja  önmentésre késztetni T rendet, 
s ezért valaki mást kell kiválasztania az elgázosításra 
ítéltek szomorú csapatából. De ezt az egy em bert 
kiválasztani annyi, m in t egy kicsit részt venni az 
összes többi meggyilkolásában. Baniczának ért
hetően gyötrelmet okoz e felelősség vállalása.

Ez a lelkiismereti konfliktus az első kisregény 
eszmei központja. A cselekmény legtöbb szála is ide 
kapcsolódik, de még inkább itt ragadható meg az 
írói szándék: nem is az az igazi kérdés, hogy mennyit 
b ír el az ember, hanem  az, hogy milyen áron viseli 
el azt, am it elbír, m ilyen lelki gyötrelmek, talán 
soha nem hegedő lelki sérülések, gyógyíthatatlan 
torzulások árán? T ren d  kibírta a  lágert, tú l is élte, 
de életösztönéből a szenvedések sora u tán  csak a 
közlésvágy és a  szemlélődő meditáció igénye ma
rad t. Banicza is túléli a  kínt, a megaláztatást, a 
mások sorsa feletti kényszerű döntések lélekőrlő 
próbáit is, de oly érzékennyé válik a szenvedések 
irán t, hogy -  ezt m ár sajnos csak sejteni lehet a  
második kisregény utalásai alapján — elkerülhetet
lenül konfliktusba kerül azzal a renddel, am elyért 
életét kockáztatta, m ert annak némely akkori vezetői 
nem  szerették az érzékeny lelkiismeretű embereket.
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Banicza a  közélet peremére szorul a  Rákosi-időszak- 
ban , s a  kisregénynek (sajnos a  történelemével 
egyező) logikája szerint ez éppen nem  véletlen.

M egint csak egészen sajátos irányba torzul el a kis
regény harm adik főhősének, P renn  Ferencnek pályája. 
Lengyel egyik korábbi regényének ez az emlékezetes 
szereplője, a  Tanácsköztársaság önfeláldozó kato
n á ja , ha  nem is süllyed vissza csak önmagával 
törődő vagánnyá, az eszméért m ár nem  hajlandó 
csatasorba állni.

Ü gy érzem, nagyon is igaza van  József Farkasnak, 
hogy a kommunisták különböző típusainak rajza 
„m á ig  m utató, az elkövetkezett hibák lehetőségét 
előrevetítő tanulságokkal” terhes. (K ritika, 8. szám.) 
K á r, hogy épp az eszmeileg legproblem atikusabb 
alak, az önfeláldozásig merész, de a lelkiismereti 
vívódásoktól idegenkedő, e lridegült kommunista, 
Pokorny jelleme marad egysíkú és vázlatos. Kétség
telen ugyanis, hogy 1950 körül éppen az ilyen em
berek szava és magatartása kezdett kényszerű pél
dává merevedni, s ezért társadalm i-m orális genezi
sük ábrázolása különösen fontos lenne.

K ezdetben, a sematikus regények időszakában, 
ezt a  típust láttuk, am int p ap ír Szent Györgyként 
elszántan  küzdött a nem kevésbé papírból kivágott 
ellenséggel. Azóta a sárkány em beri alakot öltött. 
Legjobb könyveinkben — végre — lelke van a gróf

Keresztury Dezső: Emberi nyelven

(Magvető, 1965)

K eresztury Dezső az az író, ak i nem  tölti be a 
rom antikus költő-ideált. R okonai inkább azok a 
franciák , akiket ott homme de lettre-nek hívnak. 
V ersen kívül tanulmányt, esszét, irodalom történeti 
értekezést ír, műfordít, an to lóg iát, dokumentum- 
gyűjtem ényt állít össze s a publicisztikát sem veti 
meg. M aga is érzi ennek „ h á trá n y á t” . Egyik közel
m últ nyilatkozatában mondja: „ írh a t-e  esszéista jó 
verset? — ezt nálunk, ahol csak a közvetlen ihletett- 
ségű dalra  fakadást volt igazi költészetnek minősí
ten i, nemegyszer kérdezték tő lem .” (Szép versek, 
1964.) Védekezni kényszerül: „N em  hiszem, hogy 
jó  p ró zá t írni könnyebb, m int jó  verset.” M int költő
nek, a  „ józan” költő az eszménye, ezt ünnepli az 
Illyés G yulának ajánlott versében, s gúnnyal szól 
azokról, akik „révült sám ánt” , „szentként tisztelt 
eszelőst” , „vajákos jóst”, „önfeledt gajdolást” keres
nek a  költőben. Ám a szakmai közvélemény sem ta r
to tta  sokáig nyilván a  költő Keresztury Dezsőt. 
Sőtér István antológiája, a  Mégy nemzedék (1948) 
így jellem zi az akkor m ár negyedik évtizedét is 
elhagyó költőt: „Teljes erejét, gazdagságának min
den rejtekét még nem m utatta  m eg . . . Valósággal 
>;fiatal«  költőnek számít még em iatt . . .” Hosszú 
ideig verseket csak folyóiratban publikált, aztán 
gyors egymásutánban m egjelent két karcsú kötete,

nak, a  kuláknak, a  karrieristának, de a  „rákosista 
törvénytiprónak” nincs. Példaképekből gazem be
rekké degradálódtak, de művészileg ugyanúgy nincs 
arcuk és lelkűk, m int pozitív hős korukban. Félnek 
ta lán  íróink, hogy e típus igényes és -  művészi érte
lem ben — megértő ábrázolása a szektásság gyanújába 
keverné őket? Vagy ta lán  ott a hiba, hogy fölöttébb 
nehéz annak az antik  tragédiákhoz méltó helyzetnek 
az elemzése, am elyben az elveikért üldözött hősök
ből olykor az elveket megrontó mániákus üldözők 
lettek? Igaz, hogy a  hittel-jószándékkal induló (s ta 
lán  elkerülhetetlenül?), mégis rosszat okozó em
berek tragédiája korunk legsúlyosabb eszmei kérdé
seit veti fel, de épp ezért kellene több figyelmet szen
telni e témának.

De ez m ár messzire vezet Lengyel József kisregé
nyétől. Az adott műfaj talán nem is tette volna 
lehetővé Pokorny árnyaltabb  ábrázolását. T alán  egy 
másik kisregényben fogunk is találkozni vele, s akkor 
jobban  megértjük emberi-politikai természetének 
kialakulását. Mégis fel kellett vetni ezt a kérdést, ha 
m ásért nem, azért, m ert Lengyel József az az írónk, 
akitől — akár regények és kisregények im m ár kiraj
zolódni látszó ciklusának keretében, akár valam ilyen 
külön, új nagy szintézis formájában — a legtöbb 
joggal várhatjuk az első fél század magyar komm u
nistáinak teljes művészi körképét.

Fekete Sándor

г. Dunántúli hexameterek (1956) és a Lassul a szél (1957), 
de az akkori szerencsétlen irodalmi viszonyok között 
jóform án teljesen visszhangtalanul.

Az Emberi nyelven, Keresztury Dezső első reprezen
tatív  költői bem utatkozása harmincöt év verseit 
tartalm azza. Az anyag elrendezése nem az időrendet 
követi, a versek tem atikai-hangulati rokonságuk 
alapján hét ciklusban sorakoznak, s bár évszám csak 
a  legszükségesebb helyen áll a versek alatt, mégis 
nyomon követhetjük költői világának alakulását, 
változásait, fejlődését.

Idill ez? E z a különös, zavart 
bukolika? Valami iszonyú 
parancs szavát sejted és gyilkoló 
hordák tusáját. Néma dacba rejti 
szorongását e büszke táj, de minden 
érzi: valami jön . . .

(Halk lépéssel)
A vers a la tt az évszám: 1929.
Ezek az első „leütések” . S a hang rokonsága m áris 
kijelöli helyét a  — mesterüknek Babitsot tisztelő — 
N yugat „harm adik  nemzedéke”, R adnóti, Vas 
István, Rónay György, Takáts Gyula m ellett, b á r 
Keresztury náluk évekkel idősebb. Az ifjúkori sze
relem néhány naivan derűs, tiszta képét, a  „bete lt 
tavasz”  örömét csakham ar kínzó kérdések váltják 
föl: „M eddig fürdet arany  habja ölén az ég?” „ Ja j ,
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mi készülődik a  megnőtt időben, ha a  tavasz vissza
tér?” Az idill és az „ínséges magány” falán rést ü t 
a  kor, „az idő sodrában” áll a költő, sebek érik, s a 
történelemmel való szembenézésre kényszerítik. 
Megéli a vak erők harca előli futás félelmét, a  zárt 
szobák dermesztő homályát, a m agára m aradás, az 
úttévesztés bizonytalanságát, de szorongásából ki 
akar törni, menekülni szeretne. A harm incas évek 
végén, a negyvenes évek elején megérinti a  népi írók 
mozgalma, am i nála nem hangváltást, hanem  szem
léleti tágulást eredményez. A búcsúsokat, a  falvak 
ú tra kelő népét figyelmezteti: nézzék meg, mily 
zászlók után , merre, mily búcsúra indulnak? A het- 
venkedő, magyarságról fecsegő „neogentry ifjút” 
pedig így in ti le: „N e népedből élj, hanem  érte 
égj el / s az áldozat jogán légy úr s nemes !” A háború, 
a  nyilas hatalomátvétel, az ostrom képei egyre ide
gesebbé, zaklatottabbá teszik hangját, látja, hogy a 
háború esztelen, idegen célért folyik, a halott hon
véd „lépre menve, megcsalva” szolgálta más ügyét. 
Felismeri az események szükségszerűségét és össze
függését: „k i miben vét, bűnhődik abban” .

A felszabadulás után a költő „bársonyszékbe” 
kerül, egy ideig Magyarország kultuszminisztere. 
Népét akarja szolgálni: „köréd nézz: a  kenyérre és/ 
lélekre éhes emberekre” . De ez csak villanásnyi 
fény, „tündöklés” a pályán, a nép szolgálatát vállaló 
vers u tán  egy másik következik, 1950-es keltezéssel: 
„Ásogatok egymagámban, halkan, / tavaszi szél 
já r  a  hegyoldalban.” A költő elszótlanodik, a ko
nokul haladó évek idején a vajúdva újuló élet je l
képében bízik, a húsvéti tojás szimbólumával vigasz
talja m agát. A  magány, a négy fal közé zárt élet 
m ozdulatlansága csak lassan oldódik, „lábadozik” 
a  költő: „újuló szívemmel érzem: újítja m agát 
ideg, / velő, sejt bennem is.” Verseinek egyik leg
gyakrabban visszatérő jelképe lesz a mag. „Élsz: 
érett magvaid szórd a jövőbe.” S bár a  régi seb
helyek nem  tűntek el egészen, sőt a múló idő új 
ráncokat rak a költő arcára s egyre m egrendítőbb 
versekben vall az öregségről, a testi kínról és a 
halálról, költészetének mai szakaszára azt a  hangot 
tartom  legjellemzőbbnek, am it a Kakukkfű ben fogal
maz meg:

engem a remény is elhagyott -  r  hívének 
megint visszahódít

a sár, hó, jég alatt áttelelő élet 
fészkén újuló hit.

H a a terjedelmes, több m int háromszáz oldalas 
kötet csúcsait keressük, két versciklusra kell m u ta t
nunk, a  Dunántúli hexameterekre és az Emberi nyelven 
szonettjeire, valam int az ún. tem atikus emlék
versekre. Ü gy tetszik, ennek a költészetnek egyik 
legfőbb sajátossága, karakterét meghatározó vonása, 
hogy a hang akkor csap benne a legm agasabbra, 
a  feszültség akkor üt át a versen, ha a  forma pántja 
szorítja á t a  költő mondanivalóját, vagy ha a  válasz
to tt tárgy szabja meg gondolatainak és indulatának 
irányát. Ez önmagában is sajátossá és egyénivé teszi

Keresztury költészetét, hisz a közhittel szemben, 
mely épp a korláttalanságban sejti a  költő igazi ki
bontakozását s minden formai vagy tem atikai meg
kötésben a költőt akadályozó béklyót vél, itt olyan 
költővel állunk szemben, akinek szabályokra, a 
forma parancsoló szavára van szüksége, akinek kell 
a zárt keret, a  szabott forma, am iben „ renddé hűl a 
láz”, akinél a  forma fegyelme nem elfojtja, hanem 
gazdagítja a költészetet. Ez elsősorban nem  azt a 
formaművészetet je len ti, hogy Keresztury egyaránt 
tud szólni Berzsenyi hangján alkaiosi versmérték
ben, és minden irányban olvasható, egyszavas verset 
ír Weöres Sándor m odorában, hanem  azt, hogy 
Keresztury olyan alkat, akinek „fe lada tra” van 
szüksége, akinél a kötött tárgy és a zárt form a emeli 
meg a verset, s ebben tulajdonképp a reneszánsz kor 
festőire és költőire emlékeztet, akiknél a  kötött forma 
nem kisebbítette, hanem  kibontakoztatta a  tehet
séget. A fentiek igazolására ellenpéldákkal is szolgál 
a  kötet: halványabb daraboknak éppen azokat a 
zárt fegyelem és konstrukció nélküli verseket érez
zük, amelyek a  form át m induntalan váltják, a vég
telenségig folytathatók, s az oldott, elmosódó 
posztimpresszionista festményekre hasonlítanak: a 
Téli utazás, a  Tavasz, a  Kelenvölgv-Kereszthegy.

A  Dunántúli hexameterek negyedszáz versét az 1946 
és 1956 közti évtizedben írta  a költő. Az ajánlás a 
forma „múzsájához” szól: „D élről jö tt ez a próbált 
dallam . . . Lágy pannón tájon szól most rokon 
emberi lé trő l. . . ” A zengő sorok „fényszavú em
léket” idéznek, a  régen sírba hanyatlottak megszépült 
sorsát elevenítik föl. A költő gyötrő gondok elől 
menekül a természetbe, de o tt az ősök emlékével 
találkozik, és mélyebb, igazabb önm agára és a lét 
törvényeire döbben. H oltakról szólnak ezek a ver
sek, de az életet dicsérik, a  létezés öröm e csap ki 
belőlük. Kereszturynál — akárcsak R adnótinál — a 
vergiliusi hang, a  bukolikus idill nem  elfordulás és 
menekülés a valóságtól, még csak nem  is egyszerűen 
antik hatás, üres formajáték, hanem  egyrészt a  ma
gyar líra hum anista hagyományaihoz való eleven 
kötődés, másrészt az em ber és a világ kapcsolatának, 
a természet és az élet összefüggéseinek, a  lét törvé
nyeinek mélyebb megismerését és megértését jelenti. 
Ahogy írja egy helyütt:

Vágy, álom játékai mélyén él a valóság, 
s tennivalóm szótlan súgja az ősi tudás: 

mind, mi születve kilép az anyag s az erő közönyéből, 
úgy eszmél csak, ahogy küzdve megőrzi magát, 

s lepleiből ha kibontja a föld, odahull, hol a törvény 
egy a szabadsággal s meztelen áram a lét.

Úszunk hát: a világ s én, bőröm börtöne zár, míg 
ég, fö ld  mérlegein lengek, előre, le, f e l . . .

A huszonöt versből álló ciklus olyan, m int egy 
eposz. Filmszerű, realista képek sorozatában jelennek 
meg az ősök, Csider, a vén koldus, az egykori pajtá
sok, gyerekkori szerelmek, s a róluk rajzolt kép — 
mind megannyi kitűnő portré. De a ciklus nemcsak 
egyszerűen a szülőföld, a  honi fészek dicsérete, ha
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nem  az ember és természet kapcsolatának mélyebb 
ta r ta lm á ra  is figyelmeztet. A gépi világban a teljes 
életre m u ta t: a természet része az em beri életnek, 
s az em ber része a mindenségnek, föld, víz és levegő 
testvéri elem, s a figyelő szem a csillagok mozgásá
ban , az évszázadok változásában, a mezei munká
ban , a  „nyájassá szelídült” em beri táj képében tör
vényeket olvas ki.

A m ásik ciklus, az Emberi nyelven, félszáz szonettet 
ta rta lm az . A verseket jóform án egyetlen évben írta 
a költő: amikor Lassul a szél címmel először meg
je len tek  (csak hét verssel volt kevesebb akkor az 
anyag), a  könyv végén ezt olvastuk: Balatonfüred- 
N yárád  1956. Egy időben divat volt nálunk a szo
n e tte t üres mutatványnak tekinteni, s ehhez a  véle
m ényhez nem  kisebbektől lehete tt argum entum ot 
kölcsönözni, m int Berzsenyi és Kölcsey (ebben, úgy 
látszik, egyetértettek); az előbbinek a  szonett: „ a  
táncost kötélen a pózna vezérli” , az utóbbitól „szűk 
rám án ak ” nevezett forma. H o lo tt a  szonett nemcsak 
Shakespeare-től Dantén á t M ichelangelóig, Ka- 
zinczytól Babitson át József A ttiláig kitűnő költők 
kedvelt versformája, hanem az egyik legváltozato
sabb, a  típuson belül igen sok variációs lehetőséget 
nyújtó  építmény is. K ereszturynál — m int mondot
tuk  — a form a fegyelme ihletterem tő erő, s így a 
szonett szabályai nála az indu lat feszültségét növelik, 
a  kifejezés pontosságát, erejét, a  gondolat tökéletes 
megfogalmazását segítik elő.

Az Emberi nyelven szonettjei sajátos és különös táj
szim bolikát teremtenek. A természet itt nem puszta 
kerete az  életnek, a költő beleolvad, azonosul vele. 
A term észet itt példa: az em beri élet példája. E ver

Tolnai Gábor: Itália dicsérete

(Szépirodalmi Kiadó, 1965)

Idegen  országokba utazni -  ez m indig kaland. 
T o lnai G ábor esetében is az, mégpedig kétszeresen: 
m iközben utolsó kötetében összegyűjti az elmúlt 
tizenöt év során Olaszországba te tt látogatásának 
nap ló it, egyúttal számot ad  egy második, belső 
u tazásról is, a szellem különböző tája ira . Olyannyira, 
hogy I tá lia  hellyel-közzel csupán ürügy: ürügy a 
gondolkodásra. így azután a hasonló műfajú alkotá
sokhoz viszonyítva ritkábban találkozunk a világ
járók  akaratlan-elragadtatott felkiáltásaival a tájak 
lá tványán , az ezredévek egymást váltó kultúráinak 
pazar gazdagságban m egm aradt emlékeire is szű- 
kebb kézzel méri a teret a szerző. H elyettük és mel
lettük  a  honi irodalmi és szellemi élet kérdéseivel 
birkózik, az irodalomtudós a R óm át já r t Ady, 
Bartók emlékét próbálja fölidézni, a  m agyar iroda
lom — világirodalom kapcsolatának kérdéseit bogozza 
stb. A szellemi élet diplom áciai ügyeiben utazó 
kultúrpolitikus pedig -  különféle unalm as nemzet
közi konferenciák szünetében — évtizedeink reprezen
táns író inak  arcélét villanthatja föl egy-egy tűnő

sek sosem egy konkrét, felismerhető tájról szólnak, 
a  gondolat a fontosabb, am it a természeti képekbe 
öltöztet a  költő. „M in t az éber, gyönyörű nyugtalan
ság / jelképei, cikáznak könnyedén / a sirályok . .
— írja a hasonlat világosságával, máshol áttételesen, 
rejtettebben öltözteti gondolatait a táj képeibe. 
K ereszturyban hajlam  van a legjobb értelemben vett 
tanításra , elmélkedésre, tanulságok levonására, ezek 
a versek is valójában egy zárt költői-gondolati világ, 
ha úgy tetszik, filozófia kifejezői. Alaptétele: a lét 
örök változás, „mindig-egy arca újra más” . Ezek a  
versek arról is vallanak, hogy Keresztury költői 
világának belső feszültségét az emlék és a vágy (ezek 
a leggyakrabban előforduló szavai) ellentéte je len ti, 
s ennek legegyszerűbb jelképe a mag. A mag az 
„újraéledő valóság”, amelyben emlék és képzelet, 
m últ és jövő ellentéte feloldódik.

Beszélhetnénk még Keresztury ún. „tem atikus”  
emlékverseiről, a Vörösm arty emlékének ajánlott 
nagyszerű ódáról, a  Szabó Lőrincnek, Egry József
nek, Bartóknak, Vas Istvánnak ajánlott versekről, 
az öregség rémével viaskodó, számadást tevő, „ té 
p e tt” , zaklatott hangú legújabb költeményeiről, 
vizsgálhatnánk a költőnek a kissé „steril” ném et 
klasszikus hagyományokhoz fűződő kapcsolatait, 
nyelvi árnyalatait, beszélhetnénk e líra Arany János-i 
m ércét valló erkölcsi komolyságáról és felelősségéről
— m induntalan  oda kanyarodnánk azonban vissza, 
hogy Keresztury szám ára egyéni és szükségszerű 
kifejezésmód, az írói életmű egyik pillére, ahol a  
„m űveltség” nem a líra ballasztját jelenti, hanem  
éppen e líra szárnyalásának irányát szabja meg.

Tüskés Tibor

pillanatig , U ngarettitől Simone de Beauvoirig, 
N erudától Solohovig . . .

Visszatérve az utazás műfajára: a kaland fogalmá
ban m indig is benne lappang az önakaratból kihívott 
veszély. Tolnai esetében is, aki — úgy tűnik -  két 
kézzel igyekszik fejére idézni azt: tanulmányköteté
ben merész őszinteséggel, m inden utólagos kozmeti
kázás nélkül közreadja azokat az írásait is, amelyek 
a  dogmatizmus éveiben fogantattak. Ü tinapló? 
Messze több annál az „ Itá lia  dicsérete” : a gondol
kodás szembenézése önmagával. S leszámolás is 
egyben. Tolnai G ábor könyve ezen a ponton vá
lik több m int érdekessé: tanulságossá számunkra.

Az első útinapló megírásának dátum a 1953, az 
élm ény nyilván a közvetlen megelőző időkből szár
mazik, a  negyvenes-ötvenes évek fordulójáról. 
Az Olaszországba érkező író magával viszi ú ti
poggyászában a megelőző évek forradalmi hevületét, 
az otthon nagy társadalm i átalakulásának képét és 
élm ényeit, és ami ezekkel együtt já r: a felfokozottan 
társadalm i érdeklődést. Érdekes megfigyelni, mi az, 
am it első útján észrevesz Itáliából: az olasz kommu
nista p á rt választási p lakátjá t egy vasút menti ház
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falán; a vonat ablakai előtt elfutó tájról az olasz 
tömegek múlt és jelen harcai ju tnak eszébe; a R óm á
ról szóló beszámoló súlya és csattanója pedig az 
Örök Város munkásságának május elsejei felvonulása. 
Ezután egy terjedelmes tanulm ány Garibaldiról . . . 
Mindezt egy újfajta szemlélet dokumentálódásának 
érzi, és a gondolkodás gazdagodásaként könyveli el 
az olvasó, s felajzva várja, m it vesz észre ez az 
újfajta látás m indabban, am it Itáliában járván  meg 
kell látni: a kövekben és műkincsekben. M ert nyil
vánvaló: a társadalm i jellegű érdeklődéssel nem áll 
ellentétben a Michelangelo szobrainak, Leonardo 
festményeinek kijáró áhítat vagy a tájakat meg
illető ujjongás . . . Csakhogy a várakozás hoppon 
m arad: az U tazó a köveket, szobrokat, tájakat nem 
hajlandó észrevenni, m ert (am int a kötet második 
felében Tolnai önmaga leleplezi korábbi m aga
tartását) a  kövek és műkincsek előtt érzett meg
rendülést, úgy ahogy van, kispolgári sznobizmusnak 
véli, s m éltatlannak a forradalmi átalakulások 
tanújához-részeséhez . . .  A félreértés szinte meg
rendítő. S hogy a szemlélet, amelyből fakad, nem 
csupán hibás, de szinte tragikus is, az épp o tt derül 
ki, ahol a legfájóbb önmaga számára: a társadalm i 
érdekű látás kérdésében. M ert az önmaga elé kor
látokat tartó  szemlélet a  társadalmi mozgásból sem 
lá t többet, csak plakátot és felvonulást. Nem veszi 
észre, hogy közben a modern Olaszországban félel
metesen modern ipar születik, ahol a munkás elnyo- 
morodásának komor marxi képletei hellyel-közzel 
eltűntek, hogy valamiféle új társadalmi elnyomoro- 
dás árnyéka vetüljön helyükre a csillogó neo- 
kapitalizmus rikító fényeitől (hogy csupán egy moz
zanatot említsek: nem véletlen és nem altruizm us, 
hogy a modern olasz tőkés patika tisztaságú, agyon 
autom atizált és munkásjóléti intézményekkel is bő
ven ellátott gyárában üzemi pszichológust alkalmaz, 
törődik a munkásszociológiai problémákkal stb.). A 
műkincseket látni nem akaró tekintet nem  veszi 
észre a társadalm i valóság új utcáit és zsákutcáit 
sem; az önm agát leszűkítő szemlélet tragédiája: 
m ár azt sem látja meg, aminek élesebb meglá
tása érdekében korlátozta önmagát.

M int látszik, Tolnai Gábor súlyos tehertétellel 
indul szellemi utazására. Az intellektuális napló 
útvonala a továbbiakban: hogyan szabadítja meg 
a gondolkodás önmagát az önszántából m agára vett 
ballasztoktól. És ahogy megkapja az őt megillető 
helyet a minden idők Itália-utazóival közös m aga
tartás is: „  . . . a humanista tiszteletadás és ugyan
akkor a keresés; keresése, kutatása a róm ai, az 
itáliai varázsnak” , a kötet legjobb tanulm ányai egy
értelműen bizonyítják, hogy az igazi marxista gon
dolkodást az önkorlátozásnak épp ellentéte je l
lemzi: a látókör szélesre tá rt horizontja, a műveltség 
minden igazi, múlt és jelen értékeivel való össze- 
szövődés és együttélés. És ha a gondolkodás írói 
lecsapódásáról van szó, akkor a stiláris megmunkált- 
ság is.

Az a fejlődési ív, amelynek végigjárására és be
m utatására Tolnai az „ Itá lia  dicséreté” -ben vállal

kozik, természetesen nem képzelhető el a  gondolko
dás önm agát egyre pontosabbá tevő, precizírozó 
munkája nélkül. Tolnai a legrokonszenvesebb u tat 
választja: a körülményekre való hivatkozás helyett 
(ami pedig jócskán szolgálna megfelelő mentő 
motívumokkal) időnként vissza-visszatér korábbi 
m agatartása és írói működése egy-egy m ozzanatára, 
káros elfogultságoktól mentesen elemzi azokat, és 
levonja a következtetéseket. Ez önelemzések során 
számos figyelemre méltó és általánosítható meg
állapításra ju t . Csak egyetlen példát. Az író  1949— 
50-es külügyi szolgálatának emlékeit próbálja föl
idézni, a keserves időszakét, amely szám ára annál 
keservesebb volt, mert kinevezését még R ajk László 
külügyminiszter írta  alá . . .  S meghökkenve tapasz
talja, hogy a vaskos kötetre való élményanyagból 
kizárólag anekdotikus feljegyzések jelennek meg 
tolla hegyén, , , .  . . mintegy antipólusaként azoknak 
a  tapasztalatoknak, amelyek nehezen gyógyuló sebek 
módján máig átszövik az emlékezést. — Különös mó
don? -  Most döbbenek rá, hogy Illés Béla írói mód
szere m iért fordult 1937 után az anekdota irá
nyába . . .” Igen lényeges és érzékeny intellektuális 
szeizmográfra valló észrevétel: am ikor az elvek és 
tények illetőleg törekvések egyensúlya megbomlik,, 
az író — amennyiben ragaszkodik korábbi elkötele
zettségéhez, a  dezilluzionáltság kényelmes állapota 
helyett — a nagy egész epikai és gondolati felmérése 
helyett szükségszerűen és törvényszerűen a  perife
rikus, feledtető részletekhez menekül. (Ami persze 
nem jelenti, hogy maga a műfaj eleve csökkent 
értékű a társadalom ábrázolás szempontjából. Amint 
hogy ez az anekdotához való fordulás m aga is a tá r 
sadalom pillanatnyi viszonyáról vall.)

Naplóról lévén szó, az imént idézetthez hasonló 
gondolati villanások és találatok természetszerűen 
csupán elszórtan jelentkeznek az élmények, esetek, 
úti benyomások és — Olaszországról van szó — m ű
elemzések szabálytalan, de rendszerint érdekes és 
lebilincselő változatosságában. M indez azonban, 
úgy sejtem, nem  változtat a tényen: am i leginkább 
izgalmas szám unkra Tolnai G ábor Itá liáró l szóló 
könyvében, az — Magyarország. A korrajz és bizo
nyos mértékig kórrajz, amelyet ezek a  m inden kom
m entár és minden utólagos retusálás, mentegetés 
és szépítgetés nélkül egymás mellé helyezett tanul
mányok nyújtanak szellemi közviszonyaink alaku
lásáról, 1949-től 1964-ig. És ami az írói m agatartás
ban rokonszenves: a szembenézés, a  hivalkodás és 
látványos önkritikák nélkül való leszámolás, amely- 
lyel Tolnay időnként vissza-visszanyúl korábbi írá
sainak achillesi pontjaihoz, és rájuk m utatván, 
ítéletet is mond fölöttük. Leszámolás, nem  régi 
hitekkel és meggyőződésekkel, de elm últ naivitá
sokkal és gyöngeségekkel.

M indemellett az „Itá lia  dicsérete” útikönyvnek 
sem rossz. Igazolja ezt a nosztalgia, am elyet elolva
sása után  érzünk Itáliáért, ahol m agunk ta lán  még 
sohasem jártunk .

Maróti Lajos
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Az u tóbb i évek irodalom elm életi vitáinak közép
pontjában a  realizmus fogalmi meghatározására, 
hatókörének tisztázására te tt kísérletek álltak. A 
V ilágirodalm i Figyelő 1963/4. száma a lehetősé
gekhez képest átfogó képet ad o tt a nemzetközi viták 
akkori állásáról.

A különböző realizmus-értelmezésekkel össze
fonódva természetesen m egindult a szocialista rea
lizmus fogalm i újraértékelése, tartalm ának a dog- 
matista gyakorlatot elvető feltárása. A Helikon (Vi
lágirodalm i Figyelő) 1965. 2. száma a szocialista 
realizm usról ír t tanulm ányokkal, és gazdag doku
mentum-gyűjteménnyel jelzi a  vitaanyag rendezésé
nek igényét. Az a fogalom, am ely hosszú évekig a 
szocialista művészet egyetlen lehetséges útját jelölte, 
m ár születésének körülményeivel is számos — ma is 
élő — tévhitet eredményezett. Ezek szerint a  névadó 
Gorkij, a  meghatározást Zsdanov, esetleg maga 
Sztálin végezte. M i tette lehetővé e nézetek elterje
dését, s főleg, m i a  fogalom valóságos története — 
ezeket a kérdéseket vizsgálja V arga M ihály „A szo
cialista realizmus fogalomkialakulásának kérdéséhez” 
című tanu lm ányában korabeli dokumentumokra, 
elm élettörténeti tényekre tám aszkodva. A cikk első 
felének legfontosabb m egállapítása az, hogy a 20-as 
évek szovjet irodalm i életében nem  csupán M aja
kovszkij, G orkij, Leonov, Solohov, Fagyejev írói 
gyakorlata jelentette  a szocialista realizmust, de 
„ezzel párhuzam osan s ettől elválaszthatatlanul m ár 
kezdettől fogva felismerhetők azok a törekvések is, 
hogy ezt a  születő ú jat -  hol tapogatózó sejtések, hol 
tudatos program nyilatkozatok form ájában -  az elvi 
általánosítás szintjére emeljék s terminológiailag is 
lerögzítsék” .

A továbbiakban részletesen foglalkozik a fogalom 
eredetére vonatkozó 1 egendákkal s azokkal az újabb 
kutatások eredm ényeként „felfedezett” dokumentu
mokkal, am elyek megcáfolják a valóságot torzító 
tévhiteket. Felhívja a figyelmet a  Zelinszkij-emlékirat 
önellentm ondásaira az 1932. október 26-i találkozó
val kapcsolatban. Ezen a  napon m ondta — az emlék
irat szerint — Sztálin Gorkij lakásán az íróknak, hogy 
a kor igazi szocialista művészete a  szocialista realiz
mus lesz. A felsorakoztatott tények tanúsága szerint 
itt csupán a  szocialista művészet azonosítása történt 
a  szocialista realizmussal, am i a  későbbi irodalom- 
politika gyakorlatában az irodalom  fejlődését aka
dályozó tényező lett. Ugyancsak érvényüket veszí
tették a Gorkij szerzőségét hirdető nézetek, m ert a 
döntő érvként hangoztatott és alkalm azott Gorkij- 
cikk (A szocialista realizmusról) csak 1933-ban 
jelent meg, s nem  1932-ben, m int ahogy e vélemény 
támogatói vallják. Az eddig feltárt források szerint 
először Gronszkij, az Izvesztyija és a Novij M ir akkori 
főszerkesztője használta először a  szocialista realiz
mus kifejezést 1932. május 20-án; de a fogalom 
létrejötte lényegileg a 20-as évek szovjet irodalmának

A Helikon új száma
köszönhető. T ehát a fogalom fejlődésének folyamatá
ról lehet beszélni, „de a fogalom megalkotásához 
s a meghatározás racionális magvához a sztálinista 
politikusoknak — azon túl, hogy m indezt szentesí
tették, szimplifikálták és kizárólagossá tették — semmi 
közük” — állapítja meg végezetül az elméleti irodal
m unkban újdonságként ható tanulm ány szerzője.

Nyírő Lajos „A szocialista realizmus — a művészet 
egyetemes fejlődésének új szakasza” címmel az eddig 
lezajlott viták tanulságait általánosítva és felhasz
nálva fejti ki véleményét a szocialista realizmus 
néhány jelentősebb kérdéséről. Foglalkozik a  szocia
lista realizm us és a realizmus hagyományainak kap
csolatával; azokkal a történelm i körülményekkel, 
amelyek lehetővé tették, hogy a  hagyományra való 
hivatkozással a korszerű művészet fejlődésének emel
jenek  gátat. Részletesen elemzi a  X X . századi pol
gári művészet viszonyát a szocialista realizmushoz 
és a m arxista esztétika állásfoglalásait, a dekadencia 
fogalm ának különböző értelmezéseit. Megfogalmazza 
a  szocialista realizmus korszerűségének igényét, a- 
mely m agában foglalja a művészet formai újításának 
jogosultságát: „A  szocialista realizmus az ember leg
bonyolultabb társadalmi viszonylataiban fedi fel az 
új, a  valóság változásából eredő vonásaikat, új h a r
m óniákat és új feszültségeket. Ehhez új művészi 
gondolkodásra és új művészi eszközökre van szükség” .

A lap harm adik nagyobb tanulm ányában Szili 
József a művészet és az elidegenedés közötti összefüggések 
gazdag és változatos témaköréből emel ki néhány 
kérdést. Ism erteti az elidegenedés különböző fogalmi 
m eghatározásait és a marxizmus elméletét az elidege
nedés forrásairól és objektív társadalm i folyamat 
jellegéről. A művészet és az elidegenedés viszonyá
nak  általános elemzésével rám uta t a  művészet 
lényegi elidegenedés-ellenességére, amely akkor is 
m egtartja érvényességét, am ikor „ a  művészet a tá r
sadalm i fejlődés meghatározott szakaszában alá van 
vetve az elidegenedés uralm ának” . Ismerteti a művé
szet önállóságának történetileg kialakult formáit, 
érvényességi határait, majd befejezésül felveti a 
„ térszerű  form a” megítélésének kérdését.

A Helikon ez új számában különös érdeklődésre 
ta rth a tn ak  számot a közölt tanulmányokhoz csatolt 
dokum entum ok. (Miklós Pál összeállítása.) A külön
böző jellegű, más-más igénnyel megírt szövegek gyűj
tem énye elsősorban a névsor gazdagságával kelt fel
tűnést: Aragon, Brecht, Camus, Caudwell, Della 
V olpe, Fagyejev, Fischer, G araudy, Gide, Gorkij, 
G ram sci, Lunacsarszkij, M ao Ce-tung, Sartre, 
Sklovszkij, Solohov, A. Tolsztoj és Zsdanov szerepel 
it t  többek között. Az idézetek természetesen csak 
töredékeket adhatnak a szerzők véleményéről, de m ár 
ezáltal is felvetődik a  kérdés: nem  volna-e hasznos, 
ha  valamelyik kiadónk teljességre törekvő gyűjte
m ényt tenne közzé.

Varga László
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N E M E S K Ü R T Y  IS T V Á N

Napjaink szovjet filmművészete

Napjaink m agyar nézőközönsége meglepő érdeklődést tanúsít a szovjet filmművészet java 
termése iránt; kevés igazán igényes filmgyártó cég, vállalat vagy ország m ondhatja el m agáról, 
hogy éppen a legjobb műveihez váltják a legtöbb jegyet. A szovjet filmművészet m egtalálta 
az u ta t a m agyar nézőhöz, talán jo b b an  is, m int a m agyar filmkritikához vagy filmelméleti 
irodalomhoz. O lyan tény ez, am it nem  lehet elég komolyan venni, bár furcsa m ódon ennek 
éppen az ellenkezője történik: kiváló rendezők korszerű és jelentős filmjei gyakran m ég kritikai 
m éltatást se kapnak, viszont a nézők milliói a megváltott jegyekkel szavaznak a film mellett. 
Az 1957-ben bem utatott A negyvenegyedik című filmet, C suhraj első alkotását, am ire pedig 
semmiféle h írharang nem  hívta még fel a figyelmet -  az átütő jelentőségűnek emlegetett Szállnak 
a darvak ekkor még el se készült ! - ,  egymillió-kettőszázkilencvennégyezer ember lá tta , tízmilliós 
országban fantasztikus szám! Csuhraj későbbi, kellőképpen beharangozott és C annes-ban is 
megkoszorúzott filmjeiről most ne is szóljunk (azok is a másfélmillió néző körül já rn a k ), de 
vessünk inkább egy pillantást olyan elismert, de semmiképpen sem „agyonreklám ozott” filmekre, 
m int A béke első napja (egymillió-háromszáznegyvenegyezer néző), A prágai tréfacsináló 
(hétszázhúszezer néző), A kutyás hölgy (nyolcszázhatezer néző) vagy akár M ihail Rom m  
„nehéz” filmjére (ötszázhetvenkétezer néző), mindenképpen olyan meglepő számokat kapunk, 
melyek egy jó  olasz film vagy egy szórakoztató francia vígjáték (például: Mi ketten meg a ló: 
kilencszázkilencvenhétezer néző) -  nézőszámaival azonosak.

A helyzet tehát m inden tekintetben rendkívül kedvező: a statisztika ugyanazt vallja, am it a 
kritikus: a m ai szovjet filmművészet jelentős alkotások egész sorát hozza létre. 1957-58 óta több 
tucat kiváló szovjet filmet sorolhatunk fel; filmeket, amikre a szigorú nemzetközi kritika is ráütötte  
az elismerés -  gyakran fesztiváldíj -  pecsétjét. Elég ha emlékeztetőül felidézünk néhányat:

Tengiz Abuladze A z idegen gyermekek 1958
Alov és Naumov Békét az érkezőnek 1961
Szergej Bondarcsuk Emberi sors 1958
Grigorij Csuhraj A negyvenegyedik 1956

Ballada a katonáról 1959
Tiszta égbolt 1961

Georgij Danyelija Messzi utca (Talankin-nal) 1959
Út a kikötőbe 1961
Moszkvai séta 1963

Joszif Hejfic A kutyás hölgy 1960
A z in drága párom 1958
A boldogság napja 1964

M ihail Kalatozov Szállnak a darvak 1958
A z el nem küldött levél 1960

Ju lij Karaszov Amikor a lány tizenöt éves 1962
Grigorij Kozincev Don Quijote 1957

Hamlet 1964
Ivan Pirjev A félkegyelmű 1957

Fehér éjszakák 1959
Mihail Romm Egy év kilenc napja 1962
Szergej Rosztockij Májusi emlékek 1959

Visszavárlak 1962
Scsukin és Tumanov Bátortalan szerelem 1961
Jakov Szegelj Múló évek 1959

A béke első napja 1959
Andrej Tarkovszkij Iván gyermekkora 1962
Jevgenyij Taskov Szomjúság 1959
Elem Klimov Hurrá, nyaralunk! 1963
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E film ek alkotói közül leg többen  fiatal rendezők, elsőfilmesek, akik az ötvenes évek végén vagy 
a h a tvanas évek elején kerültek először m űterem be; a régi nagyok közül csupán  Hejfic, Kalatozov, 
Pirjev és Romm szerepel a felsorolásban. Feltűnő viszont, hogy milyen kevés a m ai téma; a legtöbb 
film az elm últ háborúból m eríti tém áját, némelyik még régebbről, vagy m ásfajta irodalmi jellegű 
feldolgozás. A mai szovjet élet hétköznapjait alig néhányan  ábrázolták a Szállnak a darvak vagy 
a B allada a katonáról színvonalán; s itt olyan p roblém ára bukkanunk, m ely kétségkívül a leg
sürgősebb megoldásra vár. T a lá n  ez az egyik oka annak, hogy a szovjet filmművészet ilyen 
jelentős eredményeivel sem tu d o tt megmérkőzni a főleg napjaink gondjait gyakran igen erős 
kritikával ábrázoló olasz, francia , angol filmek világhatásával.

De v a n  ennek egy másik oka is. És ez: a rendezői életművek hiánya. N ém i túlzással azt m ond
hatnánk , hogy a mai szovjet filmművészetben sok a kiváló film, de kevés a kiváló réndezőegyé- 
niség; o lyan  alkotóművész, m in t amilyen például Szergej Mihajlovics Eizenstein volt, vagy 
A lekszandr Dovzsenko, m a — egyelőre -  nem akad. T eh á t nincsenek Fellini típusú, vagy Anto
nioni típusú , vagy Bergman típusú egyéniségek, akik művek egész sorával fejeznének ki egy 
alkotói gondolatkört, egy eredeti ars poeticát, egy olyan belső világot, m elyre éppen a művek 
sorozat-jellege folytán figyelne fel a világ szakmai közvéleménye. Az im én t felsorolt rendezők 
közül a lig  egy-kettő készített egym ás után több átlagon felüli filmet, m int C suhraj, vagy Danye- 
lija, vagy Hejfic; alig egy-kettőnek van tehát életm űve s így még a nyugatiaknál tájékozottabb 
m agyar kritikus is alig figyel fel -  (az egy Csuhraj kivételével) -  fiatal rendezőkre; inkább csak a 
filmet ünnepük, hajó , de m ár h a  az ünnepelt rendezőnek egy valamivel gyengébb újabb alkotása 
kerül a  m ozikba, jószerint a  nevére sem emlékeznek. így  történt ez példáu l Georgij Danyeüja 
Ú t a k ikötőbe című filmjével. Sok tehát a frissiben fölfedezett film, de kevés az eüsmert rendező. 
Ez persze idő kérdése is. M eg az tán , nem utolsó sorban, kellő kritikusi felkészülésen is múlik a 
tehetséges rendezők szám ontartása.

A m ai szovjet filmművészet sokkal közvetlenebbül épül a húszas-harm incas évek nagy kor
szakára, sem m int azt á lta lában  hinnénk. M int tud juk  -  hiszen hálistennek lassanként m ár a 
kötelező általános műveltséghez fog tartozni még nálunk is Eizenstein, Pudovkin, Donszkoj, 
Dovzsenko nevének és m unkásságának ismerete -  ez a két évtized, körülbelül a háborúig, a világ 
legfontosabb filmművészetét h ozta  létre; azt a filmművészetet, mely közvetlenül hatott az akkor 
születő neorealizmusra is.

E zt a  virágzó művészetet, moszkvai, leningrádi, kijevi műhelyeivel együtt, néhány év alatt 
elsorvasztotta a zsdánovi kultúrpolitika. Annyira a n ap i agitáció lett a fe ladata , hogy torzulásai, 
m egalkuvásai jobban kitűntek, m in t e korszak irodalm i műveinek az esetében. Személy szerint 
is akadályozták  a rendezőket. Eizenstein a Rettenetes Iván  második részének hercehurcái között 
szívtrom bózisban meghalt; Dovzsenkót, Donszkojt vidéki szinkronfilmgyárakba száműzték; 
Pudovkin Magyarországon időzö tt; a többiekkel felületes és hazug filmeket rendeztettek, amelye
ket -  R o m m  szavaival élve — m a m ár képtelenek végignézni. Kalatozov a Kárhozottak össze
esküvését rendezi; Romm történelm i tablókat fotografál: A flotta hőse, H ajókkal a bástyák ellen. 
O lyan n ag y  volt a film irán ti bizalm atlanság, annyira csak a forgatókönyv irodalm i vonatkozá
sait ta r to ttá k  fontosnak, hogy a k ad t esztendő, melynek során mindössze tíz-tizenkét film készült az 
egész Szovjetunióban, s ezek nagy  része is színdarabok összecsapódó és széthúzott függönyöstül 
lefotografált előadása volt. A  mennyiségi korlátozás lehetetlenné tette a minőségi fejlődést: ilyen 
kevés film hez nem kellenek fiatal, új tehetségek; nem  kellenek új és változatos témák.

Az ötvenes évek közepe tá ján , az ismert politikai és társadalm i változások és fejlődés következ
tében ez a  helyzet m egváltozott. Elsősorban a szervezet változott meg: teh á t a filmkészítés 
társadalmi feltételei. A gyártandó  nagy játékfilmek szám a ismét százra (pontosabban egy száz 
körüli szám ra) emelkedett; ennek  folytán nőtt a köztársasági stúdiók kapacitása; több forgató- 
könyv, tö b b  téma, több rendező lá thato tt m unkához. Fellendült a főiskolai szakképzés: tehet
séges fiatalem berek tucatjai h agy ták  el a moszkvai és leningrádi főiskolákat.

E bben  az új helyzetben először a harmincas évek nagy-generációja té rt magához. Nem a 
fiatalok roham a hozott hát dön tően  újat, m int annak  idején Itáliában vagy újabban Francia- 
országban („új hullám” ) és A ngliában. Kalatozov a Szállnak a darvak rendezésekor ötvenöt 
éves és vo lt filmügyi miniszter; Hejfic a Rum jancev-ügy forgatásakor ötvenkét éves, számtalan 
kitüntetés és állami elismerés birtokosa. Mindez tulajdonképpen természetes. Ez az ereje teljében 
levő, tehetséges generáció, ha ta lm as tapasztalataival és az egész világon elism ert művészi ered
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ményeivel (még a harm incas évekből) csak a lehetőségre v árt, hogy ismét m egm utathassa 
képességeit és a formalizmus és kozmopolitizmus gyanújának árnyéka nélkül használhassa fel a 
film formanyelvét. Ezenkívül pedig még a rra  is m aradt energiájuk, hogy önzetlenül és saját 
konkurrenciájukat mintegy kiépítve, újraszervezzék a főiskolákat. V alóban csak egy szocialista 
országban történhet ilyesmi: ezek a veterán nagyságok önm agukat sem kímélve tám ogatják 
fiatal tanítványaikat, s nyugodtan m ondhatjuk, hogy a legtöbb fiatal rendező m esterei erélyes, 
személyes fellépésének köszönheti, hogy m unkához ju to tt. V ezető filmhivatalnokok jogos vagy 
jogtalan gyanakvását és bizalm atlanságát -  hiszen soha nem  lá to tt számban tűntek fel a  köztár
saságokban a teljesen ismeretlen fiatalok -  Romm, Hejfic, Geraszimov, Rajzm an oszlatták el, 
legtöbbször úgy, hogy szinte kezességet vállaltak tanítványaikért. A szovjet filmművészetben 
tehát nem volt „generációs harc” , sőt, ellenkezőleg, a régi gárda  az első adandó alkalommal 
örömmel és önként ad ta  á t tudását a fiatalabbnak. Előbb azonban  példát m uta to tt ez a „régi 
gárda” , s a fiatalabbaknak csak nyom ukba kellett lépni.

Pontosan kim utatható az első film, am i a szovjet „új hullám ot” elindította.
Ez a film az 1953-ban forgatott Luxustutajon, Kalatozov szatirikus vígjátéka. I t t  tűnnek fel 

először a szovjet élet apróbb-nagyobb fonákságai, az önelégült vezető hivatalnokok, a  fontoskodó, 
mafla, minden apró kihágás mögött diverzánsokat sejtő rendőr; itt sejlik föl először a  korábbi 
V idám  vásárok helyett az igazi szovjet hétköznapok arca. K alatozov a harm incas évek legeleje 
óta rendez; korábban operatőrként m űködött. Vele párhuzam osan kezdi forgatni Hejfic Kocsetov 
sikeres regényéből a Zsurbin családot; ebben is fel-felbukkannak a  reális életábrázolás motívu
mai. Hejfic a Zsurbin család u tán, a film sikerén felbuzdulva, nehéz vállalkozásba fog: A Rum- 
jancev-ügy címen egy zavaros szövet-feketézésbe keveredett gépkocsivezető sorsát m u ta tja  be; 
egy átlagsofőr hétköznapjait, aki szívesen szállít csinos nőket „feketefuvarban” , nagy vagány, 
de tiszta ember, akit azonban éppen vagánysága m iatt kever bele háborús érdemeivel hencegő 
főnöke, egy garázsmester, valami sötét ügybe, s persze először a  rendőrségen is a nagyhangú, 
melldöngető garázsmesternek hisznek és a fiút lecsukják. K alatozov és Hejfic kezdeményezését 
folytatja a többi nagy is: Ju lij R ajzm an, később Geraszimov, m ajd  Romm.

Ezeket az 1954-56 között készülő filmeket követi a fiatalabbak első hulláma, személy szerint 
elsőnek az 1956-ban harm incöt éves Grigorij Csuhraj, Eizensteinék régi tanítványa, aki súlyos harc
téri sebesülései m iatt sokat betegeskedett és csak nagy üggyel-bajjal tudta befejezni a háború 
m iatt félbeszakadt tanulm ányait. Csuhraj egy 1927-ben m ár sikerrel megfilmesített témával 
jelentkezik: egy kommunista katonalány és egy cári tiszt szerelm ét eleveníti fel, nagy pszicholó
giai igénnyel. Mikor a film elkészül, Protazanov 1927-es filmjén kívül Mihail R om m  1936-os 
Sivatagi tizenhárm ak cím ű filmjének hatása érezhető Csuhraj m űvében; a régi hagyományok 
továbbélésének eleven bizonysága. R om m  személy szerint is sokat tett Csuhrajért, akinek igen 
nehezen engedélyezték csak a szokatlan tém a újrafilmesítését; a forgatókönyv elfogadásakor 
lezajlott vita az első komoly és szenvedélyes leszámolás a személyi kultusz korának művészi elvei
vel és fonákságaival. A negyvenegyedik körül lezajlott heves vita, m ajd a film általános elismerése, 
sőt külföldi, cannes-i sikere eldöntötte a szovjet film fejlődésének további útját. M egjelenik a 
Szállnak a darvak, a nagyközönség szemében az első „ú j” szovjet film, mely különben művészi 
gazdagságban és mélységben ném iképpen elmarad A negyvenegyedik m ögött, de bizonyos 
értelemben a művészileg gyengébb Rum jancev-ügy bátorsága és kemény kiállása m ögött is. 
A Szállnak a darvak a nagy szovjet iskola, a klasszikus montázs-építkezés kiváló példája; a 
képek, képsorok, beállítások mintegy akaratlanul is mély és hatásos jelképekké válnak, a fény
árnyék hatások, a kam era szokatlan, de nem  mesterkélt helyzetei elgondolkoztatják és megra
gadják a nézőt. Érzelmi világunkra ható film a Szállnak a darvak, s m int ilyen, alapvetően külön
bözik napjaink filmművészetének gondolati gazdagságától (Egy év kilenc napja).

Ez a kalatozovi „klasszikus” iskola és a korszerűbb form anyelvi eredményekkel dolgozó 
„m odern” iskola máig egymás m ellett él és hat a szovjet filmművészetben, m indkettő  kiváló 
eredményeket m utat fel, bizonyságul, hogy nincs egyedül üdvözítő rendezői módszer. A klasszi
kus montázs-építkezés, tehát a kalatozovi iskola -  (végeredményben az eizensteini-dovzsenkói 
iskola) -  szép példája az 1932-ben született Andrej Tarkovszkij Iván  gyermekkora cím ű filmje, 
vagy az 1927-ben született Jevgenyij Taskov Szomjúsága, mely á t  is vesz képsorokat Eizenstein 
Sztrájk-jából. De ilyen rom antikusan a régi hagyományokra építő  film a m ár 1956-ban feltűnt 
Marlen Hucijev sok vitát kiváltott alkotása is, a Húszéves vagyok. Egy újabb rendezői stílus jegyé
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ben fo g an t viszont Elem Klimov H urrá , nyaralunk! cím ű rendkívül érdekes szatírája, az Ilf- 
Petrov-i hum or filmre a lkalm azott, bár kicsit szelídebb változata, az a m aróan  gúnyos és a h ibá
kat könyörtelenül megtépázó, de  azért költői magasságokig lendülő stílus, am it annak idején 
olyan rem ek  filmek képviseltek, m in t például Protazanov Szent Jürgen ünnepe, vagy A három - 
milliós p ö r  című szatírái. H alla tlan u l modern, finom lélektani megfigyelésekben bővelkedik 
Julij Karaszov nálunk csak átlagos sikert aratott m űve, az Amikor a lány  tizenöt éves: egy 
kam aszlány felnőtté válásának elemzése. Világviszonylatban is igen jelentős Romm Egy év 
kilenc n a p ja  című alkotása, Hejfic A boldogság nap ja  cím ű filmje, csupa olyan mű, ami ha 
hozzánk nyugatról érkezik (vagy csak a Filmmúzeum tűzi m űsorára), a  hideg kirázza a kri
tikust a  lelkesedéstől.

V an  a z tá n  az olasz neorealizm usnak is egy érdekes hajtása a mai szovjet filmművészetben, 
főleg a  g rúziai rendezők film jeiben; Grúzia és Itália  úgy látszik sok közös vérmérsékleti sajátos
sággal rendelkezik. Ilyen erős, de nem  epigon-jellegű neorealista hatás érezhető például Tengiz 
Abuladze (Az idegen gyermekek) és Georgij Danyelija filmjeiben.

Ilyen irányzatok figyelhetők m eg körülbelül 1958 ó ta  a szovjet filmművészetben. Ezeken belül 
persze sok a  más-más árnyalat, hiszen teljes üzemben dolgozik a moszkvai, a leningrádi, a kijevi, 
az odesszai, a tallini, a rigai, a  minszki, a tbiliszi, valam int a legtöbb ázsiai szovjetköztársaság 
stúdiója. Valamennyi egyéni színnel, iskolával, hagyományokkal, művészi gárdával, sajátos 
célkitűzésekkel rendelkezik. A  m agyar néző nemigen figyel ezekre, nem igen tesz különbséget az 
egyes m űhelyek alkotásai között, pedig a moszkvai, a leningrádi, tallini, odesszai, tbiliszi m űhe
lyek figyelem re méltóak; O dessza például jobb és m inden tekintetben izgalm asabb filmeket 
készít, m in t a nagyobb K ijev, m ely leginkább m egm aradt az ötvenes évek elején divatos színes
tarka látványosságoknál; a len ingrád i filmeket az első tíz perc u tán  m egkülönböztethetjük a 
m oszkvaiaktól; a tbiliszi grúz film gyár pedig az egész szovjet filmgyártás legm arkánsabb színeit 
hozza. S okat tesz a szovjet film kultúra érdekében az 1959 óta m egújhodott -  (régebben aka
dém ikusán unalmas) - ,  érdekes és gazdag anyagú Iszkussztvo Kino című folyóirat; a rendezőket 
vitacikkek írására ösztönzi, régi nagyok -  Eizenstein, Dovzsenko -  k iadatlan  írásait közli, 
figyelemmel kíséri a világ film gyártását, így például m agyar filmekről is érdekes és figyelemre 
méltó elemzéseket olvashatunk. Ez a folyóirat ú jabban  ügyesen fogja össze a  szovjet filmművé
szek tö b b  száz főnyi gárdájá t, s am i a legfontosabb, heves és néha elkeseredett viták, össze
csapások alkalmával jó  érzékkel és hatásosan tám ogatja a jó  filmek ügyét, különösen, ha szokat
lanabb  form ai megoldásaikkal, határozottabb problémafelvetésükkel nem  vívják ki a filmhiva
talnokok és filmkereskedők tetszését.

*

Az iro d a lm i klasszikusok filmre-dolgozásának tizenöt éven át alapvető példája  volt az angol 
H am let, O livier hallatlanul hűséges és mégis hallatlanul filmszerű rendezése. Kozincev Hamlet
iének  a  h íre  éppen ezért inkább  a  gyanakvást, sem m int a bizakodó öröm et ébresztette a kritikus
ban. Az angol Shakespeare H am letjé t az angol O livier filmfeldolgozása u tán  tudja-e valaki 
jo b b an  és hitelesebben b em u ta tn i?  Olivier 1948-as film változatának voltak vitatható m ozza
natai, de  lenyűgöző és hosszú évekre élményt adó film m aradt. Ezek a gondolatok keveredtek a 
film v ilághíréről hozzánk érkezett tudósításokkal, m eg azzal a gondolattal, hogy Kozincev, a 
szovjet H am let-film  rendezője idestova negyven éve rendez filmet, köztük olyan tökéletes alkotá
sokat, m in t a Maxim-trilógia. Pedig az angol kritikusnak van igaza, akinek joga  volt a legtöbb 
fenntartással élnie, és aki a Films and filming című londoni filmfolyóirat 1965. februári számában 
szó szerin t a következőt ír ta : „E z a legtökéletesebb Hamlet-film, ami valaha is készült. Ehhez képest 
Olivier Hamletje színpadias és ötlettelen.'” A legfontosabb, hogy ez a Kozincev-féle Hamlet: film. 
T ehát n e m  egy színdarab film re fényképezett változata, hanem  film. Egyszersmind azonban 
híven tükrözi Shakespeare tragéd iá já t, pontosan és élményszerűen értelm ezi. Ügy mond el a 
rendező sok mindent képekkel, hogy nem filmszerűsködik, legföljebb a nézőben az az érdekes 
érzés tá m a d , hogy most nem  a  színdarabot látja, hanem  azt az olvasmányélményét éli újra, 
am it a d a ra b  olvasásakor érzett. M itől ennyire film ez? Fel kell tennünk ezt a kérdést, nehogy 
m isztifikáljuk a fogalmat. A színészvezetésen túl egy bám ulatos és a lehető legritkább módon 
tökéletes kamerakezelés, teh á t operatőri munka, az egyes képek belső m ozgásának és térelosztá
sának tökéletes megkomponáltsága, valamint a rendkívül modern és kifejező vágások teszik
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annyira filmmé ezt a szovjet H am let-változatot. Ritka érzékletes módon és nagy történelm i 
hitellel jelenik meg előttünk Shakespeare tizenhatodik század végi világa. Egy renaissance 
európai udvar, melyben azonban még m indenütt felbukkannak a gótika maradványai, freskók, 
bútordarabok és szobrok alakjában, m int ahogyan természetes m ódon együtt éltek ezek a külön
böző stílusok, nem  úgy, m int a tudományos ismereteink nyom án rekonstruált színpadképeken, 
amelyek csak úgynevezett tiszta stílusokat ismernek. Helyes, hogy Kozincev vállalta a  H am let 
shakespeare-i korba helyezését, szemben Olivierrel, aki a középkor elejére helyezi a drám át. 
Ennek a renaissance Európának az alakjai vérbő természetességgel mozognak előttünk; úgy 
elevenednek meg a különböző Holbein-festmények, hogy a nézőnek nem  az a gondolata tám ad, 
hogy nini, ez Holbein, hanem  a hitelesség atmoszféráját érzi m aga körül. Rendkívül jó  a  tömegek 
mozgatása, a pompás udvarban sündörgő lompos kuvasz m eg a  kapirgáló tyúkok. Sohasem 
statisztériát látunk mozogni, hanem  valóban tömegeket és em bereket. Fokozza ezt az érzést a 
vágás is, különösen a film első negyedórájának gyors, modern, hallatlanul lendületes képkapcso
lása. A lendületet az adja, hogy a képen belüli mozgás m ajdnem  mindig átlós irányban , nagy 
lendülettel a néző felé irányul. S itt m ár elérkeztünk az em lített operatőri munka dicséretéhez: 
azt a fajta komplex kameramozgatást, am it ebben a filmben lá tunk , ami nem öncélú, m ert a 
helyzetek jellemzését segíti elő: háromszor-négyszer ha láttuk az utóbbi tíz év filmjeiben.

A színészvezetésről. Kozincev nem  értelmezi különösen vagy sajátos módon, tehát szokatlanul 
a shakespeare-i drám át. Ilyen látszatot talán az kelthet, hogy a színpadi előadásokhoz képest 
szokatlanul részletesen magyarázza és ábrázolja a többi szereplőt, H am let tehát nem  áll olyan 
értelemben a film geometriai középpontjában, m int ahogy egy színpadi verzió középpontjában 
szokott. Ezek az alaposan kibontott jellemek m ind m agyarázzák H am let m agatartását, vagyis 
ebben a filmben H am letet nemcsak önmagából értjük meg, hanem  a környezete is m eghatározza 
őt. Oféliával való elbánása ezért kegyetlenebbnek és vadabbnak tűnik ebben a film ben; bolon
dossága néha gyermekien az; ravaszsága néha túlságosan átlátszó, és Polonius leszúrása soha 
nem volt ennyire tragikusan véletlenszerű, m int itt.

Rendkívül érdekes az Egy év kilenc napja című filmből m egism ert Innokentij Szrnoktunovszkij 
Hamlet-je. Nagy színész, akinek tehetsége is van arra, hogy m erőben mást mutasson, m in t azt az 
olivier-i Hamlet-felfogást, am it nálunk is elfogadtak, am int az t G ábor Miklós alakítása bizo
nyítja. Szrnoktunovszkij Hamlet-je fanyar hum orú, szinte akasztófahum orú, töprengő hum a
nista filozófus, aki szinte nemcsak a körülötte lezajlott tragédiával nem  tud mit kezdeni, hanem  
egyáltalán az egész világgal és társadalom m al sem, m ert filozófiája olyan mértékben különbözik 
az őt körülvevő társadalom  filozófiájától. M ajdhogynem afféle M órus Tamás ő, akit utópiája 
m iatt nem sokkal Shakespeare születése előtt végeztettek ki. Töprengése elsősorban saját m agára 
nézve katasztrofális, hiszen barátai is alig vannak, m ert érdekes m ódon Horatio ebben a film- 
változatban valahogy távolabb van és ritkábban bukkan elő, m in t a korábbi filmek során. Az élet 
is jobban hányja-veti, m int a korábbi Hamleteket. Arcjátéka, finom szem- és szájrebbenései 
pompás összhangban vannak járásával, testtartásával és taglejtésével.

És mindehhez já ru l Sosztakovics ragyogó zenéje. Eizenstein ó ta  meggyökeresedett hagyo
mány, hogy a kiváló szovjet zeneszerzők anélkül, hogy valam i sajátságosán önálló kom pozíciót 
alkotnának, a rendező szándékait értelmező zenét kom ponálnak. Igazi filmzene ez, m ely szinte 
filozofikusan értelmezi a megfelelő képsorokat és homályos összefüggésekre világít rá . Kozincev 
Hamlet-filmje bizonyíték, hogy Shakespeare az egész emberiség közkincse.

De tanúbizonyság is, hogy a szovjet filmművészet m ennyire nem  csak az orosz történelem  és 
kultúra sajátos hagyom ányait képes feleleveníteni, mint annak idején Eizenstein tette a R ettenetes 
Iván-ban, hanem  az egyetemes európai kultúrának is olyan becses alkotásaihoz képes egy új 
művészet eszközeivel közelférkőzni, amilyenekről m intha m ár m inden t és végérvényesen elm ond
tak volna angol és ném et rendezők, művészek és tudósok.

*

A nemzeti klasszikusok megfilmesítésének tipikus példája Pirjev két filmje, a Dosztojevszkij- 
regényből, illetve elbeszélésből készült Félkegyelmű és a Fehér éjszakák. Ez a fajta áhítatos, a tiszte
letre méltó szerzőt lábujjhegyen megközelítő filmfeldolgozás ugyan m ár korábban is fel-felbukkant 
a szovjet film történetben, de megszokássá, m ondhatni kötelező érvényűvé Pirjevnek ezek a

7



nálunk is roppant sikert a ra to tt rendezései tették. Pirjev, a sztálini korszak egyik leglelkesebb 
kiszolgálója (A párttagsági könyv, Szibériai rapszódia, Vidám vásár) nem  tudott mit kezdeni 
m agával az ötvenes évek közepén; olyan, addig m ég könyvalakban is nehezen hozzáférhető 
klasszikusokhoz nyúlt tehát, melyek filmrevitele egyrészt komoly tett, m ásrészt viszont felmenti 
a nap i problém ákkal kapcsolatos állásfoglalástól. íg y  filmesítette meg Dosztojevszkij két m űvét, 
m indkettő t színes változatban. Bár Pirjev szóról szóra követi az eredetit, és nem  is akar többet 
nyú jtan i pontos film-konzervnél: atmoszférateremtő tehetsége felülemeli film jeit a szokásos köte
lező o lvasm ány filmváltozatoknál. A színészek já ték a , mozgása, de még alkata , termete, meg
jelenése is; a miliő; a távoli m últat felidéző csecsebecsék, bútordarabok, tá jak ; a kulturált képsor
szerkesztés, a virtuóz vágás: ha kicsit konzervatív, de  tiszteletre méltó és kétségkívül magával- 
ragadó Dosztojevszkij-fordításokat segített létrehozni. A Pirjevénél m űvészibb módszer Hejficé, 
aki a  K u ty ás hölgy filmváltozatával a legtöbbet érte  el, amit klasszikus m ű  filmrevitelével elér
hetünk. Hejfic Csehov-filmváltozata, A kutyás hölgy 1960-ban készült. Ez a tökéletes hangulatú 
kosztümös film pontosan azt a gondolatm enetet folytatja, amit a rendező m ai tém ájú filmjei is 
követnek. Az 1964-es A boldogság napja után  valósággal meghökkentő A kutyás hölgy befejezésé
re visszapillantani: hajszálpontosan ugyanúgy végződik mindkettő. K eresztury  Dezső A kutyás 
hölgyről íro tt kritikájában idézi a Csehov-novella végét: „Azután sokáig tanácskoztak, törték a fejüket, 
mit tehetnének, hogy ne kelljen bujkálniok, csalniok, más-más városban élniök, s csak oly ritkán látniok egy
mást — hogy miképpen szabadulhatnának ebből az elviselhetetlen kényszerhelyzetből.” 1 Pontosan ugyanez 
a „kép le t”  zárja Az én drága párom  című filmet, de  méginkább A boldogság napját. M intha 
azt kérdené Hejfic: ezeket az apró morális kérdéseket megoldottuk-e Csehov óta? Azért is fontos 
észrevenni, hogy A kutyás hölgy film változatában m ennyi a modern problém afelvetés -  még for
m anyelvi szempontból is ! - ,  m ert ez a film annyira  remekbe sikerült m ása a  novellának, hogy 
felületesebb néző esetleg nem  találhat benne m ást, m int míves m ásolatot. (M int például 
D om inique Delouche, aki a Cinema Nuovóba íro tt cannes-i beszámolójában értékeli ugyan A ku
tyás hölgyet, de mégis legyintve jegyzi meg, hogy „mivel adaptáció, nem eredeti műalkotás.”)'1 Is
mét csak K eresztury Dezső kritikájára hivatkozhatunk, aki az irodalm i alkotás „filmrefordítá- 
sának”  erényeit örömmel nyugtázva, e film film-voltát is hangsúlyozza.

A k iváló  színészi m unka Hejficnek is érdem e. E gy előadásában, m elyet a tallini észt film
stúdió m űvészei előtt tarto tt, részletesen kifejti színészvezetési elveit. „Érthetetlennek tartom, hogy 
némelyik rendező helyettesére bízza a színésszel való munka egyes fázisait” -  m ondo tta  s ezután élesen 
kifakadt a  színésztípusok beskatulyázása ellen; Borisz Andrejevről példáu l akkor derülne ki 
igazán, hogy milyen színész, ha egyszer gyenge és bátorta lan  embert kellene alakítania; ez a 
nézőt is meghökkentené és kizökkentené sablonos gondolkodásából. Batalovval és In a  Szavviná- 
val végzett m unkáját is emlegeti ebben az érdekes előadásban, melyből igen jó l kiderül, hogy 
Hejfic a  színészt milyen gonddal állítja a tájba, a környezetbe:

„A kutyás hölgyben Anna és Gurov véletlenül találkoznak, majd együtt sétálnak tovább. Kimennek egy 
érkező hajó elé. Rakparti séta, hajóra várakozó tömeg. Közöttük Anna és Gurov. Anna Szergejevna megszólal: 
»Szeretem a becsületes, tiszta életet, rettegek a bűntől.« A táj, a kikötő is áttekinthető, világos, benne nyüzsög 
a társadalom. Aztán Jalta szűk és sötét mellékutcáiba kalandoznak. Amikor egy ilyen sikátorban kettesben 
marad a férfival, megrémíti, milyen jólesik neki ez a közelség és sietve magával hurcolja Gurovot a kikötő 
népes tolongásába,”á

Batalov valóban alkotótársa a rendezőnek: értik egymást, filmről filmre tanu lták  meg egymás 
szándékait, terveit megvalósítani. Ahogyan Batalov a  cukrászsüteményes-csomagot himbálja 
bundája  gom blyukára akasztva; ahogy tűnődve néz szerelme után; ahogy az idegen városban az 
asszony házának  kerítése m ellett lépked: színészi remeklés; a járásnak, a  mozdulatművészetnek 
olyan költészete, amit színpadon egyszerűen lehetetlenség megvalósítani, m ert a legnagyobb 
színpadon sincs több járási és mozgási lehetőség húsz m éternél. Kiváló Ina Szavvina is; a tehetséges 
szovjet színésznőknek azzal a döbbenetes precizitásával azonosul szerepével, hogy a néző képtelen 
szinte m ég  „civil” nevén is nevezni.

*

A klasszikusok világából a mai hétköznapokba a  forradalom , a po lgárháború  és a legutóbbi 
v ilágháború  tematikája vezet, nemcsak azért, m ert időben közelebb áll a m ai korhoz, hanem 
m ert m ódo t ad  a rendezőnek olyan állásfoglalásra, m ely a mára is vonatkozik. K orábbi sema
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tikus filmek harctéri jeleneteit (Csiaureli: Berlin eleste; Feledhetetlen ezcrkilencszáztizenkilenc) 
a háború okozta értelm etlen szenvedés, a pusztulás m iatti keserűség teszi őszintébbé, s ezzel a 
hőstetteket is emberi mértékkel m érhetőbben igazi hőstetté. A sort a Szállnak a darvak nyitotta 
meg; rendezője, Mihail Kalatozov, húsz év előtti sikereit követő jó  néhány sematikus és lakkozó 
filmje után most -  bizonyára a Luxustutajon sikerén is felbuzdulva -  a háború új a rcá t m utatta  
meg, a figyelmet nem  a fronton harcoló katonára, hanem  az otthon m aradt asszonyra terelve, aki 
kétségbeesetten vergődik a magány, a támasznélküliség, a  nem i társtalanság sokkal kevésbé 
látványos, de nagyon is létező gondjai között. Ami a Szállnak a  darvakban egy egész film, az a 
Ballada a katonárólban m ár csak egy epizód: az, amikor a szappant viszi a kiskatona ismeretlen 
bajtársa otthon m aradt feleségének, aki azóta m ár rég mással él együtt.

A Szállnak a darvak u tán  a többi film m ár a fronton figyeli hőseit; sok kiváló, m élyen hum a
nista film született ebben a témakörben, mégis valamennyi K alatozov és Csuhraj nyom án halad 
és az ő gondolataikat mélyíti, variálja. Ebből a napjainkig tartó  sorozatból legszebb A béke első 
napja és a Békét az érkezőnek. A béke első napja ( Jakov Szegelj alkotása) egy nagyszerű győzelem
mel befejeződött háború  végén azzal a kérdéssel bíbelődik, hogy milyen nehéz is katonáknak, 
parancsnokoknak megszervezni a békét, mennyivel nehezebb a  békét megnyerni, m in t m egnyerni 
egy háborút, s a film főhőse, fiatal szovjet tiszt, nem harci lobogót, hanem  egy fehér zászlót emel 
magasra, a parlam enterek tiszta és nagyszerű jelképét. A Békét az érkezőnek, Alov és Anumov 
filmje, egy lúdtalpas katonát választ hőséül, akinek olyan büdös a lába, hogy parancsnoka, a 
skatulyából húzott vadonatúj tisztecske nem  hajlandó m elléülni a gépkocsiban. Ez a  katona 
egyetlenegy ném etet agyon nem  lőtt eddig, hanem  csak furikázott ide-oda különböző szállít
mányokkal, meg tábornokokkal. Ugyanez a katona frissen eltem etett bajtársa rozzant gram o
fonjával udvarol egy forgalomirányító katonanőnek, miközben szemtelenül beleeszik a  levesébe. 
A katona ruhája is sáros és gondozatlan; napok óta nem  borotválkozott. Fegyelmezetlen és 
utálja a háborút. A „deheroizálás” tipikus esetével állunk tehá t szemben. Mégis: ez a katona 
igazi hős, nagyszerű em ber, s mikor hősi halált hal, megkönnyezzük. Megkönnyezi a skatulyából 
kihúzott vadonatúj tisztecske is, akinek ekkorra szintén besározódik a ruhája. A film végén egy 
újszülött csecsemő lepisili az asztalra rakott fegyvereket; ez a  zárókép. Ez a film, a  Békét az 
érkezőnek, nemcsak a korábbi lakkozással szakít; ez a film egy újfajta erkölcs világos és követ
kezetes ábrázolása. A szovjet népet nem az vezette győzelemre, hogy a tisztinadrág lam pasza jól 
volt folvarrva; a szovjet nép igaz ügyért harcolt és nem az emberölés célja vezette. A  lúdtalpas 
sofőr egy szülni készülő ném et asszonyért hal hősi halált, pedig puskalövés nélkül úszta  meg az 
egész háborút.4

*

Ezek a táj- és téma-motívumok térnek vissza Hejfic legújabb rendezésében, a nálunk  meglepő 
módon igen csekély kritikai figyelmet keltett A boldogság napjában.

Pedig ez A boldogság napja nagy film, s igen sok olyan m ozzanatot oldott m eg kitűnően, 
amelyeket például az új hullám  rendezői idestova tíz esztendeje igyekeznek m egoldani. A férfi 
főhős ezúttal is orvos, m int Az én drága párom -ban; és ezú tta l is Batalov. Az orvos ezúttal is 
elfoglalt, hivatásának élő ember. A hősnő ezúttal is szerelem re és családi életre te rm ett, azaz 
inkább nevelt szép asszony, aki tanítónői hivatása és a családanyaság között ingadozik, s inga
dozása tragikus, m ert a kettő között kibékíthetetlen ellentm ondást lát, döntése, választása ezért 
erkölcsi jelentőségű lenne. A színhely is ismerős: Leningrád. Egy filmben sem szerepelt még 
ennyire „szereplőként” , ennyire bejárhatóan, ennyire a hősöket jellemzően ez a szép és érdekes 
orosz város, m int ebben A boldogság napjában. Ezek tehát a külső kellékek, s azért jó  megfigyelni, 
hogy Hejfic korábbi filmjeiben m ár fel-felbukkantak, m ert m utatják: milyen ritka határozo tt
sággal építi Hejfic életm űvét, mennyire valóban azokat a tém ákat dolgozta fel, am ik érdeklik, 
s nemcsak a napi leckék u tán  szalad szolgálatkészen. Most m ár világos, hogy mi ez az életm ű: 
-  (s ide szám íthatjuk a századfordulón lejátszódó Kutyás hölgyet is!) -  a szerelem, a  házasság, a 
szerelmi boldogság szerepe a mai szovjet társadalomban.

A film férfi főhőse, Alekszandr, mentőorvos: egész nap  készenlétben kell állnia, kevés fizetését 
maga köré gyűjtött népes családjára költi, állandóan ö t-hat gyerek nyüzsög a szűk lakásban, 
közülük vagy három  húgának a gyereke, akit egy karrierista újságíró faképnél hagyott, a  többi meg 
hol uzsonnára gyűlik oda, hol játszani jönnek, hol meg a m am a, nyugdíjas színházi öltöztetőnő,
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szedte őket össze a szomszédoktól azzal az ürüggyel, hogy vigyáz rájuk, am íg a p ap a  meg a mama 
színházban van, holott egyszerűen im ádja a zsivajt, a társaságot. Ebben a környezetben az 
orvosnak alig van m agánélete, de pénze se igen akad holm i nagyvonalúbb m agánéletre. Szabad 
idejében kandidátusi meg doktori disszertációk szerzőinek „segít be” : pénzért m egír fejezeteket, 
kidolgoz részletkutatásokat, sőt itt-o tt még m agát a dolgozatot is ő írja m eg, m odern Cyranó- 
ként. (Ez is állandó m otívum  Hejficnél: a napi ro b o tb a  merülő tehetséges férfi, aki tudatosan 
vállalja az „átlagem ber” lebecsülő jelzőjét, m iközben mások a tudom ányra hivatkozva nem  a 
tudom ányt, hanem  saját karrierjüket építgetik, kihasználva a tudományos minősítés kényelmes 
rendszerét; lásd például A z én drága párom.) Persze azért m arad ideje ennek az Alekszandrnak a 
nőügyek lebonyolítására is; futó szerelmi kapcsolatokat keres, kicsit abban a  titkos reményben, 
hátha így akad rá  az igazira. Ez be is következik. A szerelmesek találkozásai kamaszos sétákban, 
kóborlásokban merülnek ki; sokat és hosszan beszélgetnek, nekik van mit m ondaniok egymásnak; 
és az az érdekes, és megint egy nagy rendezői „ trouvaille” , hogy ezekkel a beszélgetésekkel, viták
kal, ezzel a boldog szellemi együttléttel tulajdonképpen jobban megcsalják a férjet, m intha testü
ket adnák  á t egymásnak. (M ert a főhős szerelme férjes asszony.) A szabványos erkölcs szempont
jábó l azonban  semmi sem történik: Alekszandr és Szása nem lesznek egymáséi, bár a férfi 
nagyon kívánja -  mégsem annyira, hogy erőszakoskodni kezdene, hiszen neki is akad szerelmi 
élete kiélésére „egészségügyi” lehetősége; egyszerűen a rró l van szó, hogy a nem i együttlét ténye 
nagyon keveset old meg; az embereknek társra, értelm i és értő partnerre van  szükségük, s ez az 
éhség egyre nagyobb az emberiségben, talán olyan m értékben növekszik, am ilyen mértékben a 
nem i kapcsolat esztelenebbé válik. Szása és A lekszandr nyugodtan élhetnék két partner jól- 
rosszul titkolt szerelmi életét, talán  a férj se törődne vele, sőt, mint láttuk, még vigasztalná is ez a 
tudat. D e Hejfic jó l látja, hogy másról van szó, és m áshol van a baj. Ezért ju t  messzebb napjaink 
francia filmjeinek problem atikájánál, m ert azok a nem i kapcsolat puszta létrejö ttét érzik ered
ménynek és haladásnak.

Hejfic nem  titkolja, hogy a szovjet társadalom e téren  szinte semmit sem oldott meg; a prob
lémák egyre nagyobbak, s ezt csak fokozza az, ha a házastársak m unkát vállalva egymás érde
keitől függetlenül kénytelenek dolgozni, talán még más-más földrajzi területen is. A házasság 
tényének elismerése nagyon kevés. Bár erről is van m ondandója Hejficnek: Szása apja, a falusi 
tanító , együtt élt egy másik tanítónővel, de titkolniuk kellett kapcsolatukat a tanügyi hatóságok 
m iatt; akik pedig tudtak erről a kapcsolatról -  m in t egy öreg írónő, akit valam i lap küldött a 
faluba -  és egy m últ századbeli vénkisasszony p rüdériájával ítélték el a viszonyt.

Hejfic a  m agánynak, az em beri kapcsolatok bonyolultságának kérdését vetette  fel filmjében, 
nagy m űvészi erővel, korszerűen, őszintén, szépítgetés nélkül, humanista m ódon. Makacs kitar
tással, csöndesen, lármás sikerek nélkül dolgozik; a  m ai szovjet élet olyan apró  mozzanatait 
ábrázolja, melyekből ritkán vagy sohasem válik vezércikktéma, de azért nem  kevésbé fontosak. 
Észrevétlen, csendes m unkálkodásával szinte feltűnés nélkül oldja meg a korszerű filmművészet 
számos nagy  problém áját, melyek puszta felvetése is hallelujával tölti el a kritikusokat, ha azt a 
p roblém át egy Truffaut, egy Resnais, egy Antonioni vagy Bergman veti fel; m ivel azonban a 
leningrádi Hejfic ritkán utazik fesztiválokra, sőt m ég Moszkvába sem ju t  el gyakran: rendezői 
működése csak a filmtörténet kutatói előtt ismert, m eg a  nézők milliói előtt, akik szeretik Hejfic 
filmjeit és jegyet váltanak hozzá, a Szovjetunióban és Budapesten egyaránt.

A m ai tém ájú szovjet filmek közül messze a legjelentősebb Romm filmje: Egy év kilenc napja. 
Az a bizonyos kilenc nap: kilenc epizód egy szovjet atom kutató m érnök életéből. Látszólag 
lazán összefüggő epizódok; valóban nincs meg az a csiszolt kerekségük, ami ellen Rom m  annyira 
lázadt -  mégis művészi egésszé nőnek a film végére, m ikor az a suta kis rajz megjelenik a Vége 
felirat előtt; az az ákombákom, am it a halálos operáció előtt rajzol egy papírfecnire a film hőse.

M oszkva. Régi barátok találkoznak. Beszélgetés egy hotel reprezentatív étterm ében. K ét 
fiú csöndes vetélkedése egy lányért. Nagy, hideg felületek. Tiszta, szép repülőtér; nagy távolságok 
gócpontja. Tiszta, akkurátus, okos postahivatal: m inden  megy a maga rendjén. Halk, elegáns, 
nyugodt, tiszta étterem; hűvösen szolgálatkész pincérek. M indenütt tisztaság, m indenütt az 
értelem  fegyelmezett, kicsit erőlködve keresett, nehezen kivívott rendje. Az érzelmeknek mintha
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semmi hely sem ju tn a . Tudósok ezek a fiatalemberek: szám ítanak, mérlegelnek, atomfizikusok. 
Aztán az étterem ben lassan oldódik ez a racionális fegyelem. V ita. Mint pengék, keresztezik 
egymást a szavak. Pillanatok alatt ott vibrál a vásznon napjaink feszültsége a régi megszokások 
-  például a régi eleganciájú, álmodern, csak a  közismert nagyságokat udvariasan kiszolgáló 
szállodai étterem  -  és az új eszmék, vágyak, a tudom ány új eredményei között. A  dialógus 
ironikusan fanyar, így önm agában nézve szinte m ár cinikus. V an  egy pillanat, am ikor a  filmet 
csak egy hajszál választja el a sematikus áldrám áktól: a komoly, művelt, erkölcsös fiatalem ber 
és cinikus kollégája, amolyan modern Lucifer. De nem: olyan rokonszenves mosolyai vannak 
ennek a cinikus kollégának, és annyira igaza van. Hiszen ez az étterem  valóban an n y ira  mester
kélt. Furcsa nyugtalanságot kavar bennünk a képsor. N yugtalanságunkat a postai je len e t csak 
fokozza. A kiegyensúlyozott mértani idom okat olyan diszharm óniává fényképezi a  kamera, 
hogy elfelejtünk eligazodni közöttük. M egint a közhelyek h a tá rán : melyiket választja a  lány? 
A csöndesebbet, a tudósabbat.

Másik nap, újabb. Atomtelep. Egy különös tenyészet üvegházi világa. Jólét, tisztaság, rend, 
nyugalom. De van benne valami rezervátumjelleg, a szanatórium ok csírátlanított álnyugalm a. 
És akkor döbbenünk rá, hogy nem valam i példaképül elénk rakott várost lá tunk  a  jövőből, 
hanem harcteret. Keserves dolog itt élni; „postafiók vagyunk, csak egy számunk v an ”  -  mondja 
az egyik szereplő. M indennap küzdeni kell, nemcsak számokkal, képletekkel, ezredszer és két
ezredszer sem sikerülő kísérletekkel, hanem  a napi laza megszokottságok utáni emésztő vággyal. 
És megértjük, hogy ez a vágy természetes és jogos és emberi. Ez nem  a „levetendő m ú lt” , ez az, 
ami emberré tesz. Kell más is, mint a képlet, a fehér köpeny, az atomreaktor. De ez valahogy 
olyan nehezen sikerül. Az esküvői ebéd is oly suta, a holdrakétáról fecsegő lelkes komszomolista 
szóharca oly naiv, oly szánalmas. S míg papírszalvétán szám olnak, vitatkoznak, megértjük: 
nem egy steril boldogság ábrándképét vetíti fel nekünk a vászonra Romm, hanem  a z t m utatja 
meg: milyen nehéz, milyen vívódásokkal já ró  küzdelem az, itt embernek m aradni. A  film hőse 
pedig m indenáron az akar m aradni. M egható gyöngédséggel igyekszik családi életét ápolgatni. 
K annában cipeli a meleg vizet autója hűtőjébe, miközben h á ta  mögött irdatlan atom -üzem  
meredezik. (Ismét megfigyelhetjük Rom m  pompás, csöndes iróniáját; de az a szép ebben az 
iróniában, hogy nem  gúnyolódó, hanem  bölcsen megértő; am ellett mélyen hum anista, m ert íme, 
ez az első igazán emberi mozdulat ebben a csoda-városban: ez a forróvizes vödröt cipelő férfi). 
Kedvezni próbál feleségének; mégis vad és tomboló veszekedéssé fajul kedveskedése. Valami 
nincs rendjén. M i? Később megtudjuk, hogy a film hőse nem  egészséges. Sugárfertőzést kapott. 
De azért mégsem ez az igazi ok; egyszerűen arról van szó, hogy nehéz a leghétköznapibban hét
köznapi pillanatokban jónak, tökéletesnek, teljes értékű em bernek maradni. Ez a férfi itt egy
szerűen unja ezt az asszonyt, nincs m it m ondaniuk egymásnak. Ami nem jelenti az t, hogy az 
asszony nem szereti. De meddig elég a szerelem? És mi a szerelem ? Ez a kedves, átlagos, kicsit 
babaarcú nő őszinte, romantikus lelkesedésből választotta férjét; szinte férjül vette. A komoly 
tudóst, a nagy célok ostromlóját látta  benne. Bölcsebbnek, nagyszerűbbnek látszott a  kicsit léha, 
kicsit cinikus másiknál. És most íme nem  tudnak mit kezdeni egymással. Ehhez n em  elég az 
atomfizika és a m agasabb matézis. Ehhez embernek kell lenni, s azt, hogy emberek legyünk, egy 
emberéleten á t tanulja mindenki, külön-külön, a maga bőrén. Nagy, izgalmas történelm i pilla
natokban, rablókkal viaskodva, ellenséggel harcolva, a forradalom ért küzdve szinte könnyebb 
helytállni, m int így, békés hétköznapokban. Pedig nem kellene m ást tenni, „csak”  megkeresni 
azt a pontot, ahol a feszültség mint valami gombnyomásra enyhül. Ehhez azonban energia kell, 
m int a gyerekneveléshez: biztatni, beszélgetni, s ami a legfőbb: meghallgatni a m ásikat. Talán 
ez a legnehezebb; talán  ez az igazi művészet. Romm filmjének ez a képsora ezért mesteri: 
elkap, rögzít egy jelentéktelen, m indennapos pillanatot, egy nyűgös hangulatot, a m it leírni is 
alig lehet. Az atom reaktor falai között meg kell találnia egym ást két embernek.

Aztán beállít a harm adik. Most m ár tudjuk, hogy Rom m  valósággal élvezettel vezet minket a 
csapdába: ahá , gondoljuk, a léha harm adik! Unatkozó szépasszony, dolgos férj, cinikus udvarló. 
Kész a háromszög. De persze ez csak a p illanatra felvillantott látszat, amíg a férfi keze a  csengőn 
van. Aztán filmekben is, regényekben is valam i egészen szokatlan kezdődik. Ez a léha  fiú, ez a 
fanyarul fanyalgó fizikus nagyon tiszta és nagyon rokonszenves em ber. Tulajdonképpen bölcsebb 
és tisztább, m in t a makacsul hőssé válni akaró férj. Ez a fordulat sokakat meglepett; ak ad t kriti
kus, aki meg is tám adta em iatt Rommot, s a rendezőnek m agyarázkodnia kellett.5 Pedig ez a

11



férfi az igaz i ember. H a ugyan  mindenképpen választani kell kettejük között. Nyugtalansága, 
örökös keresése persze szokatlan. De hiszen éppen ez a  rokonszenves. Sem m it sem fogad el kész
nek; m in d e n t, az élet legegyszerűbb dolgait is százszor megvitatja m agában. Ím e  most is: szána
kozva és döbbenten figyeli b a rá ta it, ezt a kedves és szeretni vágyó, de valahogy közömbössé 
szürkült asszonyt, akit nem  elégít ki a konyha meg a  laboratórium  közötti ténfergés; és a férfit, 
h ivatása megszállottját. M ilyen különös: mintha ez a  tudós, ez a fáradt férj, akiben a szerelmi 
tűznek m á r  csak a parazsa pislákol, meg akarna halni. M in th a  keresné a ha lá lt, a  nagy áldozatot, 
ami m in d e n t jóvá tehet, m in tha  hiányozna neki a háborúk  hősi életáldozata s most így akar 
hőssé v á ln i, m ert az apró dolgokban helytállnia nehezebb . Oktalanul kiteszi m agát a sugár
veszélynek, szinte gyerekes daccal fertőzteti meg m agát, pedig erre nem lenne szükség, pedig ez 
a sugárfertőzés úgyis ott leselkedik rá. Tudjuk ezt, a  rendező nem hagy kétséget efelől, hiszen 
láttuk a  film  elején a kopasz öreg professzort, am in t az  orvosi vizsgálat u tá n  m egtudta, hogy 
közel v a n  a  halála. Milyen rem ek em ber ez a kopasz professzor! Hősiesen nyugodt és türelmes, 
de nem  anny ira , hogy sem atikusan emberfelettivé váljék; lázong a sorsa ellen, szívszorongató 
szavakban dohogja el bosszúságát, hogy éppen most kell meghalnia, m ikor m ár kezdi érteni 
az élet összefüggéseit.

C supa izgalmas kérdés kellős közepén vagyunk teh á t, és figyeljük m eg, hogy ezek m ind 
erkölcsi kérdések. Nem tételes magyarázatok a tudom ány  már-már absztrak t hősiességéről, 
hanem  alapvető  erkölcsi, m agatartásbeli problém ák. I t t  van például a főhős apja. Szótlan 
parasztem ber, dovzsenkói figura. Csak ül a hatalm asnak tetsző gyalulatlan asztal mellett és nézi 
a fiát. Szem rehányóan nézi, azaz inkább idegenül; igen, idegenül, bizonyos, hogy világok 
választják el őket egymástól. Pedig szeretik egymást, becsülik is egymást és a  válaszfalat nem  
a kü lönböző  életforma hozza. H anem  ez: „bom bát is csináltok?” -  „B om bát is csinálunk.”  -  
„Szóval csináltok.” -  „Am íg m ásnak van, nekünk is kell, hogy legyen.”  -  Ilyesféle párbeszéd 
csordogál kettejük között, a gyalulatlan  asztalnál. Az a p a  csöndes szem rehányása azzal együtt 
jó , azzal együtt hat, hogy érezzük, tudjuk: a fiának is igaza van. M ilyen jó l kifejezi kettejük 
különös kapcsolatát, együvétartozásukat és mégis különválásukat a falusi állom ás; a végtelenbe 
futó sín , a  fű  az állomás körül, a nagy csend. M ost értjük , hogy Romm m inden t számba vesz, 
tökéletesen fel akarja mérni a m aga korát, erkölcsi íté le te t hoz, a művész ítéletét; filmje olyasféle 
vallom ás, m in t amilyen Fellinié; nem  olyan lírai, n em  annyira káprázatos; letisztult, higgadt, 
kicsit ö regurasan  fáradt, bölcs vallomás az életről. Az élet elmúlik, de m egm arad benne a 
rem ény; ez a remény nem elvont bizakodás, hanem  az a tudat, hogy ha alkottunk valam it, 
abban  to v áb b  élünk. Szép, hogy Romm nem vigasztal annyi felületes és fecsegő film befeje
zésével, n em  hagyja életben hősét, nem  menti meg va lam i rendkívüli operációval, hogy a néző 
meg a  film gyári fölöttes elégedetten menjen haza, a  m aga kötelező optim izm us-adagjával a 
kosarában: hiszen a halál ténye tagadhatatlan, s h iáb a  fejeződik be a  film a kicsattanóan 
egészséges hős életben m aradásával: a halál elkerülhetetlen. Igen ám, de akkor mi van? Ezt 
vizsgálja R om m . Akkor az van , hogy alkotnunk kell valam it; emberit, szépet, tisztességeset. 
Ennek a  filmnek a hőse alkot s halála így méltó, szép halál. Értelmesen élt. De azért a halál 
sem közeleg zord bizonyossággal; az utolsó kép egy kórházi beszélgetés, a nagy m űtét előtt 
-  kísérleti m űtét, talán nem  is sikerül -  a két b a rá t és az asszony, azaz m ost m ár inkább a 
három  b a rá t,  mert a feleség is azzá szublimálódott, elhatározzák, hogy kiruccannak, bár nem 
szabad: elm ennek szórakozni, lesz ami lesz. Nem hagyják  magukat. C édulát rajzol a beteg, 
a cédulán  sete-suta emberke. Ez a film vége. Szívszorongató búcsúzás az élettől; fanyar mosoly; 
tiszta, értelm es emberi derű; bölcs belenyugvás, de n em  is a m egváltoztathatatlanba, hanem a 
tu d a tb a , hogy egy befejezett élet ér véget. Tulajdonképpen az operációt is azért vállalja a fiú, 
m ert ezzel m ég ha nem is sikerül, m in t kísérleti alany, másokon segíthet. De ezt m ár nem pózból 
teszi, h a n e m  belső elszánásból.

A m in t látjuk , a rendező végig a  közhelyek és az igazság nagy, ritka p illanata it feltáró hely
zetek h a tá rá n  egyensúlyoz. Film je mégsem akrobatam utatvány, mert ezt az egyensúlyt term é
szetesen, m integy magától értetődően teremti meg. Rádöbbenünk, hogy az élet agyoncsépelt 
és frázissá koptatott közhelyei valóban alapigazságok; minden azon m úlik, hogyan közelíti 
meg őket a  művész és mi m agunk. Romm m egterem ti számtalan szovjet optim ista tragédia 
helyzeteit; aztán  hirtelen m in tha megbillentené a k am erá t, szemszöget változtat és hősei m áris 
em berekké válnak, a színészi maszk és a póz lehám lik róluk.
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Persze ehhez színészek is kellenek. Alekszej Batalov pátosz nélkül, nyugodtan, rendkívül 
fékezetten játszik. De nála is jobb a film nagy színészi felfedezése, Innokentij Szmoktunovszkij 
az ironikus fiatalember szerepében. H am leti alkat: nyugtalanul töprengő, az élet legegyszerűbb 
jelenségein elmerengő férfi, aki azonban, H am lettel ellentétben, cselekszik. Született filmszínész: 
arcával játszik, oly változatosan, hogy gesztusokra nincs is szüksége. Az Egy év kilenc napjának 
ez a szerepe hozta meg neki az igazi, a klasszikus Hamletet: K ozincev a film vetítése u tán  kérte 
föl nagy Hamlet-filmjének főszerepére. 1962 júniusában, Karlovy V aryban, hallatlanul érdekes 
látvány volt ez a három  ember: Romm, Kozincev -  két régi, öreg bará t, akik öreguras nyájas
sággal folyton ugratták egymást -  és Szmoktunovszkij. Ó rákat sétálgattak együtt, vitázva 
és töprengve; a park kavicsútján meg-megállt Romm, rajzolgatott a kavicsos salakba, Szmok
tunovszkij töprengve figyelt egészen másfelé, Kozincev m intha egy láthatatlan  osztálynak 
m agyarázott volna. Tökéletesen m egértették egymást. Az Egy év kilenc napja különös ellen
hőse így alakult át dán  királyfivá. Aki lá tta  Kozincev Ham let-jét, annak oly természetes ez a 
figura, hogy semmi vitatnivalót nem talál Szmoktunovszkij kiválasztásában; akkor azonban, 
ott, a filmfesztivál nyüzsgésében, a Ham let-film  előtt mindenki ellenállhatatlanul mulatságosnak 
tarto tta  az ötletet, hogy ez a hetyke legény, akit sokan bűnösen cinikusnak tarto ttak  filmbeli 
alakítása folytán, valaha is H am letet játsszon. Szmoktunovszkij nem  sértődött m eg, tovább 
ró tta  a köröket két mesterével, a fákat meg a  felhőket bám ulta, m iközben Rom m  és Kozincev 
azon vitatkozott, hogy Eizenstein hogyan értelmezte volna a H am letet.

M ert kétségtelen, hogy az Egy év kilenc napja hamleti problém a, de cselekvő Ham lettel, 
egy, a m aga jövőjét nagyon tudatosan építő társadalommal. Lenni vagy nem lenni -  mind a 
kilenc napnak ez a Leitmotivja  s e köré sűrűsödik minden problém a. Em iatt feledkezik meg a 
Batalov form álta kutatóm érnök a feleségéről, aki Oféliaként tű r  és szenved m ellette, szereti 
férjét, de semmit nem tud tenni érte. Á ltalában ők ketten semmit sem tudnak tenni egymásért, 
s ez a drám ai vétségük, ezért magányosak. Ofélia azonban ezúttal nem pusztul el, s roppant 
érdekes, hogy tulajdonképpen H am let sem; míg Shakespeare hőse valóban értelm etlenül, 
tettek nélkül múlik el, addig az Egy év kilenc napjának kutatóm érnöke hagyott valam it az 
emberiségnek.

Nagyon szép a film kam eram unkája. Rendkívül éles, körülhatárolt, gonddal kom ponált 
képek; az esetlegességnek -  ami különben érdekes és sok jó  eredm ényt hozó törekvés -  semmi 
nyoma. Mégis korszerű; éppen azért, m ert nagyon is m egkom ponált a tér, m elyben a hősök 
mozognak. Ez a tér kicsit stilizált. De csak annyira, amennyi elég annak  jelzéséhez, hogy a tér, 
a  miliő itt nem  meghatározó erő. Kivéve a reaktort: az viszont a gyász ősi fehér színével nehe
zedik a fala mentén szinte surranó m érnökre. A képsorszerkesztés higgadt; fojtott ritmusú. 
A belső vágás uralkodik; de érdekes, hogy a montázsszerkesztés azért érvényesül, észrevétlenül 
siklik a kam era egyik szereplőről a m ásikra, a kontinuitás sajátos érzését terem tve meg a 
nézőben.

M ihail Rom m  filmje a szovjet filmművészet legnagyobb eredm énye. Eizenstein művészetének 
méltó folytatása. M odern film; a filmművészet korszerű vívm ányait értően használja, de soha
sem öncélúan; témája és m ondandója pedig sajátosan és tipikusan a mai szovjet értelmiség 
gondolatvilágából táplálkozik.

így  fonódik össze régmúlt és a szó legm aibb értelmében vett jelen  napjaink szovjet film- 
művészetében, olyan eredmények, olyan jó  filmek sora bizonykodik erejéről és jelentőségéről, 
melyeket ha nem is fűz össze egy-egy nagy rendezőegyéniség neve; ha nem is m élta tja  őket 
kritika: a közösségben akarva-akaratlanul leszűrődnek tanulságai.

JE G Y Z E T E K

* Film világ, 1960. 22. sz. 2 C inem a N uovo, 1960. 145. sz. 3 Iszkussztvo K in o , 1962. 7. st. 1 V á lto zó  erkölcs, 
változó film. V ilágirodalm i Figyelő, 1962. 2. sz. 5 U tószó a filmemhez. Iszkussztvo K ino, 1962. 11. sz.
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D IÓ S Z E G I ISTVÁN

A  marxizmus és a mai történettudomány

A bécsi történészkongresszus után

1.

A  kép , amely az emberiség előtt saját történeti korszakairól él, koronként változik. A hum a
nizm us aranykornak tek in tette  az antikvitást, a tizenkilencedik század pedig a modern nem zeti 
állam  előfutárának. A történeti kép azonban egy koron belül sem azonos: a restauráció generá
ciója szám ára a francia forradalom  egyszerre volt a bujtogatók összeesküvése és a társadalm i 
osztályok összeütközése. A változásokért és eltérésekért többnyire a képek alkotóját teszik 
felelőssé: a történetírót, akinek szemével az emberiség saját m últjába tekint. A történész szeme 
bonyolu lt műszer, amely az érzékeny optikai eszközök tulajdonságaival rendelkezik. A fény
képezőgép lencséje, a távcső prizm ája és a mikroszkóp nagyítóüvege, amely a tárgyak rögzí
tésére, kinagyítására és szétbontására egyaránt alkalm as. De egyben a festőművész szeme is, 
a lényeg meglátására, a dolgok differenciálására és a  determ ináns kiemelésére képesen. M égis: 
hogy ez a  különleges tulajdonságokkal rendelkező szem m it és hogyan lát, nem függ jobban  
alkati tulajdonságaitól, m in t kora technikai színvonalától és elfogadott nézőpontjától. A társa
dalom  különben sem csupán kíváncsiságból fordul m últja  felé, hanem  nagyon is határozott 
céltudatossággal. Az előrelépés bizonytalansági érzéseit akarja vele ellensúlyozni. Az angol 
fo rradalom  a puritánok je lm ezeit öltötte magára, a francia a római köztársaságot heroizálta, 
ezernyolcszáznegyvennyolc m eg am abból táplálkozott. A történelemre a m ár kialakult viszony
la toknál is szükség van, ak ár azok stabilitásáról, ak ár a megbillent egyensúly helyreállításáról 
van is szó. A társadalom az előtte álló feladatok m egoldására azonban nem  akármilyen, hanem  
nagyon is meghatározott és az aktuális tennivaló jellegének megfelelő történelm i képet óhajt: 
m ú ltjáb an  tulajdonképpen sa já t m agát akarja felismerni. A történetíró tevékenysége ebben a 
tek in te tben  nem több, m in t az óhajtott kép m egtalálása, am it a társadalom  megkülönböztető 
elismeréssel honorál. A történeti kép, amelynek végső vonásait a történész húzza meg, ilyen
form án társadalmi produkció, amely kora tudom ányos szintjének, világnézeti és politikai 
jellegének jegyeit hordozza m agán.

A társadalom  múlt felé forduló céltudatossága, am elyből egyébként a történetírás létjogosult
sága szárm azik, a történeti megismerés jellegének bizonyos relativitást kölcsönöz. A viszony
lagosságnak ez a fajtája o lyan  m értékben csökken, am ilyen m értékben a céltudatosság belső 
ta r ta lm a  tágul. A megismerés mélysége azonban a kifejezett ismereti tényezőknek: a kutatás 
technikai szintjének és az általánosítás nívójának is függvénye. Ez u tóbbi tényezők állapota 
m iatt kerül a történetírás huszonöt évszázadából huszonnégy a narráció listájára. A történetírás 
H érodotosztól Rankéig persze szám talan, az utólagos ellenőrzések során megbízhatónak bizo
nyult tényanyagot jegyzett fel és igen sok olyan összefüggést is m eglátott, amelyeknek valóságos
sága később igazolódott. Az elbeszélő történetírás eszközeivel alkotott kép azonban m inden 
bájosságával együtt inkább a  mesék világába tartozik. A történeti megismerés egzaktsága akkor 
kezdődik, amikor a történetírás a források jelentőségére rádöbben és am ikor bizonyos törvény- 
szerűségek megállapítására képesnek bizonyul. M indkét tudom ánytörténeti jelenség a tizen
kilencedik század terméke.

Az elsőre a narratív történetírással szembeni elégedetlenség inspirált. A racionalizmus százada 
szükségét érezte annak, hogy a történeti m egállapításokat szilárd a lap ra  fektesse és a bázist 
a tö rténe ti forrásokban ism erte fel. A történeti források alkalmasnak bizonyultak arra, hogy a 
tö rténetírás eddigi állításait ellenőrizzék, de arra is, hogy felhasználásukkal új, stabil meg
állapításokat tegyenek. A felfedezés öröme a forrásism eretet önálló stúdium m á fejlesztette 
és ágazatokra differenciálta. Feltárásuk a régész és levéltáros m unkakörévé vált, megoldásuk 
a paleográfusra és írásszakértőre hárult, a formai és tarta lm i hitelesség megállapítása a forrás
kritika tárgykörébe került, a  bennfoglaltak értelmezése és osztályozása pedig a kútfőanalízis 
fe ladatává  vált. A forrásaival bíbelődő kutató társadalm i kötöttségének szálai látszólag m eg
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lazultak -  a régi udvari krónikással szem ben a modern történettudós valójában önálló egzisz
tenciának tűn t -  és a forrásfeltárás összes mellékágazataival együtt valóban egy kissé öncélú 
tudom ánnyá alakult. Alkalmazásuk azonban a historiográfia első nagy forradalmát eredményezte: 
bevezetésükkel lépett a történetírásba a tudományosság első kritériuma: a bizonyíthatóság. A tudo
mányos forráskritika eszközeivel felszínre hozott nagy mennyiségű friss és szerteágazó tény
anyagot azonban nem lehetett többé az elbeszélő történetírás kronológiai elvei szerint elren
dezni. A történetírás saját erejében nem  bízva, a történetfilozófiához és a term észettudom ányok
hoz fordult segítségért. Az előbbitől a dolgok fejlődésének és összefüggésének elvét vette kölcsön, 
az utóbbi a törvényszerűségek analógiáival szolgált számára m intául. A történetfilozófia persze 
hemzsegett a spekulatív elemektől, fejlődési sémája is mesterkélt volt. A természet mechanikai 
törvényeit a társadalm i életre pedig erőszak nélkül nem lehetett ráigazítani. A filozófia és a 
term észettudom ány szempontjai az elbeszélő történetírás prim itív  kronológiai elvéhez képest 
mégis összefüggést teremtő és értelmet adó törvényszerűségeknek tűntek.

A feltárt hiteles forrásanyagra és a felismert törvényszerűségekre támaszkodva alakíto tta  ki 
a történetírás a X IX . század második felében az emberi tö rténet első tudom ányos képét. 
Az azonban születésekor sem volt egységes. A természettudományok módszereit másoló pozi
tivista irányzat -  amelyet a szóhasználat nálunk helytelenül m agával az adatgyűjtéssel azonosít -  
a történelem ben elsősorban a „lói natu rc lle” -t (a természettörvényt) vélte felfedezni és érvé
nyesülését főleg a gazdasági-társadalm i szférákban m utatta  ki. A történetfilozófia elveivel 
dolgozó idealista irányzat a történeti fejlődés problémájára figyelt fel és ennek ábrázolása 
kedvéért főleg a politika-történet kérdéseit munkálta. A tudom ányos történetírás két alap- 
irányzata születése első percétől éles polém iába kezdett: a term észeti törvények mechanikus 
alkalm azását, illetve a reális talajtól elszakadt filozófiai spekulációt vetették -  többnyire joggal -  
egymás szemére, de a tematikai irányvételt (gazdasági vagy politikai történet) és a  feldolgozás 
m ódját (elbeszélés vagy elemzés) is kölcsönösen kritizálták. Az első tudományos kép különben 
is nemzeti mozaikokból, azoknak is többnyire újkori történeti részeiből tevődött össze, magán 
viselve a kialakuló polgári nemzeti állam ok m últ felé forduló sajátos céltudatosságának vonásait. 
Sybel a ném et történetet a porosz vezetés a la tt végrehajtott egyesítés szempontjaihoz igazította, 
R anke a dinasztikus egyesítő háborúk tapasztalatait visszavetítve, a külpolitikát a  történelem 
legfőbb mozgató rugójává nyilvánította. A nemzeti szempontok szerint tagolt történeti tabló 
a nemzeti keretekbe került társadalm ak eltérő fejlődésszintje szerint még tovább motiválódott 
és egy országon belül a szembenálló erők jellegének megfelelően módosult. Innen  a francia 
történetírás erőteljes liberális attitűdje és a német historiográfia konzervatív couleur localja, 
am it Comte és Ranke neve mindennél kifejezőbben dem onstrál, de a Taine és A ulard  által 
produkált forradalom kép lényeges eltérése is, a felhasznált forrásanyag nagyfokú hasonlósága 
ellenére. Az emberi történet első tudom ányos értelmezése a világnézeti és társadalm i eltérések 
ellenére szilárd tudományelméleti, társadalm i és ismeretelméleti alapokon nyugodott. Létre
hozói hittek a feltárt forrásanyag m egbízhatóságában, a születő és kibontakozó európai polgári 
társadalom  erejében és az emberi történet megismerhetőségében. Pozitivizmus és liberalizmus, 
európa-centrizmus és ismeretelméleti optim izm us -  ezek a születő történettudom ány legszembe
tűnőbb vonásai. Képviselői biztosak voltak dolgukban, olyannyira, hogy nem kívántak tudo
m ást szerezni a történettudom ány rajtuk  kívül végbemenő második nagy forradalmáról: a törté
nelmi materializmus kialakulásáról.

A történetírás első tudományos alkotása azonban nem bizonyult szilárd építm énynek. A tartó
oszlopok nagyon ham ar inogni kezdtek. Először a társadalmi pillérek rendültek m eg. A tör
ténész szilárd talajt érezvén lába a la tt, eddig magabiztosan p illan to tt vissza a m últba és a 
viharok láttán  nem  kapta riadtan kezét szemei elé. A jövő perspektívájának elveszítése azonban 
a tudós visszanéző tekintetét is elhomályosította. A szorongás, am elyet Taine a párizsi kommün 
u tán  még csak egyedül érzett, ezerkilencszáztizenhéttől egész történészgenerációnak lett sajátja. 
Rövidesen a földrajzi támfal is kim ozdult. Ázsia, majd Afrika felébredése u tán  Com te prog
ram ja: kutatásainkat kizárólag az em beriség avantgardját adó európai nem zetek történetére 
kell korlátozni -  elvesztette időszerűségét. Az európai látószög ettől kezdve keskeny volt ahhoz, 
hogy a kitágult világot nyílásaiba zá rh a tta  volna. Végül az építm ény elméleti boltozatán is 
súlyos repedések tám adtak. A newtoni mechanikus világkép, am elyre a pozitivista történet- 
szemlélet támaszkodott, a huszadik század elején az újonnan felismert fizikai jelenségek egybe-
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fogására sem volt többé alkalm as. A fizikai gondolkodás válságba került. A történetfilozófiai, 
m iközben a  pozitivizmus belső gondjait leplezetlen káröröm m el nyugtázta, ugyancsak súlyos 
ellentm ondásokba bonyolódott és tulajdonképpen m egtagadta önm agát. A „kritikai történet
filozófia”  kiküszöbölte a történelem ből a törvényszerűség fogalmát, és a megismerést az „intuitív 
m egértésre” redukálta, vagyis végeredményben az agnoszticizmust restaurálta . Milyen segít
séget v á rh a to tt a gyakorlati tudom ány  attól az elm élettől, amely ismeretelméleti alapelvének 
a megismerhetetlenséget va llo tta?  A szilárdnak ta rto tt szociális és ideológiai alapok megrendülése 
u tán  a  történettudós m últ századi optimizmusát a bizonytalanság, sőt a  kiábrándultság érzése 
vá lto tta  fel. „M anapság m ár n em  lehet Ranke m ódjára a  történelem szilárd talajáról beszélni” , 
„a  huszad ik  század embere elveszítette hitét a történelem ben” -  ilyen és hasonló megnyilat
kozásokra került sor. A történeti gondolkodás és vele együtt maga a tudom ány -  művelői leg
többjének  bevallása szerint is -  súlyos válságba került.

A történettudom ány társadalm i és világnézeti talajból fakadó belső válsága, a század első 
negyedének terméke -  ez a fix p o n t, amelyről a történetírás mai problémái irányába elindulhatunk. 
A krízis persze ma sok tek in te tben  más képet m u ta t, m int fél évszázaddal ezelőtt. Akkor a 
pozitivista irányzat csődje á llt előtérben és a tudom ány képviselői a megtorpanást m inden 
köntörfalazás nélkül elismerték. A tudomány másik ága azonban akkor még nem akart tudni 
a válságról és a kiutat ígérő k ritikai történetfilozófia nyomdokaiba szegődött. Ez azonban az 
ígéret földje helyett a szellem történet útvesztőibe vezette. A német példájára  az amerikai, az 
olasz, az osztrák és a magyar történetírás is ebbe az irányba ment, de csak Szekfű Gyula vallotta 
be n y íltan : valahol utat tévesztettünk. Meinecke m egállapítása a „becsületes agnoszticizmus” - 
ról és S rb ik  kijelentése a „ tö rténelem  végső értelmének megismerhetetlenségéről” mégis tulaj
donképpen  a gyakorlati szellem történet önkritikája. A történettudom ány m ai válsága -  noha 
még az effajta beismerés sem álta lános -  elsősorban a szellemtörténeti irányzat válsága. A krízis, 
egy süllyedő világ szellemi képe, egy egész történeti korszak sajátja (ennyiben a századelő és a 
ma p rob lém ái azonosak), a tá rsadalm i és világnézeti alapok megrendülésének következménye. 
K iu ta t ta lá ln i belőle csakis a szociális és ideológiai bázis megújításával lehetséges. A tudom ány 
arisztokratikus attitűdje a proletariátussal és világnézetével szemben nem  volt tovább tartható. 
N yilvánvalóvá vált, hogy a tö rténetírás belső problém áinak megoldását csakis az emberi társa
dalom  mozgástörvényeit felfedő elm élet: a történelmi m aterializm us alkalm azása hozhatja meg. 
A felism erés persze még nem  beismerés. Egy azonban biztos: a huszadik század közepén 
a történetírás kérdéseiben való állásfoglalás a történelmi materializmushoz való állásfoglalást, a történet- 
tudomány és a marxizmus viszonyának meghatározását jelenti. A történelmi m aterializm us, a marxizmus 
tehát az  „ellenpont” , amelyhez a  történetírás mai problém áit kutatva közelítenünk kell.

A tö rténe ti termés gazdagsága és sokrétűsége a  szilárd pontok fellelése után  aggályokra 
készteti az áttekintésre vállalkozót. A termés gazdagsága mindenekelőtt, amely ellentmon
dani látszik a tudomány válságáról leírt m egállapításának. Ezt az ellentmondást még vi
szonylag könnyen feloldja, c supán  a termés összetételére kell u taln ia . Annak jelentékeny 
hányada -  m int forráspublikáció és belletrisztika -  a tulajdonképpeni történetírás: a tudományos 
feldolgozás határain kívülre esik. A forráskiadás egyébként bizonyos értelem ben maga is a 
válság szim ptóm ája: fellendülése nemcsak a kutatói módszerek tökéletesedésének, a válaszadás 
képtelenségének is jele. Az állásfoglalás hiánya az esetek többségében a tudományos feldolgozás 
legkedveltebb műfajának, a m onográfiának is sajátja. Ez utóbbi széles körű elterjedtségét a 
tudom ányfejlődés belső törvénye m ellett (a részkérdések kutatása az összegezés előfeltétele), 
b izonyára az összkép bevallott áttekinthetetlenségének köszönheti. A produkció kvantitatív 
súlya így  korántsem cáfolja a  krízis tényét és az eligazodást se gátolja annyira, mint ahogy 
az az első pillanatban látszott. A  történettudom ány széteső jelenségeit azonban még a fogalmi 
kör leszűkítése után is nehéznek látszik közös nevezőre hozni. A politikai tendenciát, a nemzeti 
jelleget, az elméleti alapvetést tekintse mértékadónak, vagy a forrásfeltárás módja, a téma- 
választás és a feldolgozás profilja szerint osztályozzon? M indegyik eljárásnak bizonyos rend
szer lesz az eredménye. A konzervatív  és liberális tendenciák szerinti elkülönítés, a historiog
ráfia hagyom ányos tagolása, sok m indent elárul a lényegből. A nem zeti keretek használata 
k idom borítja  a német történetírás etatizmusát a francia ökonomizmusával szemben, aláhúzza 
az angol lokálpatriotizmust és az amerikai kozmopolitizmust. A tém akör szerinti tagolás is 
kínál bizonyos előnyöket. M indegyik  szisztémából k im arad  azonban valam i, és a lényeget
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egyik se tudja megadni. A m indent átfogó és helyes arányban  súlypontozó elrendezésnek csakis 
a tudományosság lehet az alapelve. A tudományfejlődés huszadik századi eredm énye, hogy a 
történetírás valam ennyi irányzata saját m agát az emberi társadalom  mozgástörvényeit felfedő 
elmélethez: a történelm i materializmushoz méri. A tudom ánytörténésznek nincs m ás dolga, 
mint az áttekintésben ezt a felismert tendenciát rendezőelvként érvényre ju tta tn i.

2.

„A széles körben elterjedt elképzelést, hogy a politikai életet elsődlegesen a gazdasági érdekek 
határozzák meg, korunk egyik legnagyobb és legveszedelmesebb illúziójának ta rto m ”  -  mon
dotta Gerhard Ritter, a mai nyugatnémet történetírás elismert vezetője. K ijelentése a törté
nelmi materializmus teljes elutasítását m utatja , de egyúttal azt is, hogy a történetírás pozícióit 
éppen a marxizmussal szemben szándékozik megvédelmezni. A militáns antim arxizm us a 
történetírás számos irányzatának sajátja, a vezető szerepet R itter mégis a ném et szám ára 
igényli. A jelen  körülmények között persze m ár csak a védekezés irányításáról lehet szó: a 
historizmus válsága következtében az jelentékeny pozíciókat vesztett és végképp defenzívába 
szorult. A történettudom ány nagy nemzetközi mérlege, az ötévenként ism étlődő történész 
világkongresszus pontosan jelzi az eltolódást. A legutóbbi találkozón, a bécsi kongresszuson 
m ár csak utóvédharcokat folytatott. A történetírásnak ez az ága, amely a tudom ány problém ái 
megoldásánál nem  szándékozik a marxizmus segítségét igénybe venni, maga is érzi az elméleti 
alapok felújításának szükségességét. Tanácsért azonban csak oda fordulhat, ahonnan  korábban 
már téves útbaigazítást kapott: a filozófiai idealizmushoz. A negatív tapasztalatok u tán  ért
hetően erre nincs benne túl nagy hajlandóság, ezért inkább m aga tesz kísérletet az elvek tisz
tázására. A történetírás feladatait napjainkban nem  történetfilozófus, hanem gyakorló történet
tudós, a m ár em lített G erhard R itter fogalmazta meg.

M indenekelőtt az ismeretelméleti alapok tisztázását ta rtja  szükségesnek. Szem befordul a 
modern agnoszticizmus divatos formájával, az amerikai prezentizmussal, és állást foglal az 
objektív történeti igazság megismerhetősége mellett. Úgy tűnik, hogy a prezentizm usnak adresz- 
szált szemrehányás egyben a kritikai történetfilozófia kritikája: a gyakorlati történetírás tör
lesztése a téves orientálásért. Az elméletet azonban nem elsősorban az agnoszticizmus túlzásai
tól, hanem  a történelm i materializmustól akarja megvédeni. Az érvekben egyébként nem 
szűkölködő tudós itt szimpla kijelentésekre korlátozódik és az indoklás mellőzésével utasítja el 
a materialista történetfelfogás kategóriáit: a törvényszerűséget, a tükröződést és a kauzalitást. 
(A magabiztosság alapja meglepő módon a tájékozatlanság: a marxizmust sok tekintetben a 
vulgármaterializmussal és a pozitivizmussal azonosítja, és az utóbbiakat -  indokoltan  -  meg
haladottaknak tartja.) Az állásfoglalás a prezentizmussal szembeszegzett objektivitás értékét 
alaposan leszállítja. A törvényszerűség és az oksági elv nélkül a megismerés a lap ja  csupán a 
szilárd tényanyag és a kialakult értelmezés, a tükröződési elmélet nélkül a tárgyiasság nem  több, 
mint a történetíró m agatartásm ódja. Az illogikusnak tetsző eljárás (az objektivitás formális 
igenlése és lényegi tagadása) a megismerés tartalm ának értelmezésétől kap m agyarázatot: 
„A történelem bennünket elsősorban m int az emberi alkotó spontaneitás b irodalm a érdekel, 
tehát a szabadság a természet kötöttségeivel szemben. Szám unkra a történelem az örök változás 
folyamata, am elyben a szellem saját megvalósulását keresi . . .” Nem nehéz m egállapítani: 
a hegeli „Verwircklichungstheorie” újabb kiadásával állunk szemben. A történetírás anti- 
marxista irányzata az elméleti felfrissülést a klasszikus történetfilozófia hagyom ányaiban keresi.

A filozófiai és ismeretelméleti alapvetés a tematikai irányvételt is m eghatározza. G erhard 
R itter a politikatörténet művelésének elsőbbségéért emel szót. A felfogás, am ely a  társadalm i 
élet jelenségeit a szellem megvalósulásának tartja , am ely az összefüggéseket k izárólag szel
lemieknek tekinti és amely az embert nem  a társadalom  egyedének, hanem individuum nak 
nevezi, valójában nem  is tud  mit kezdeni a gazdaság- és társadalom történettel. A politika- 
történet prim átusa a politika elsőbbségéből következik, a politikáéból, amely a determ inizm ust 
egyébként elvető rendszerben a meghatározó tényező szerepét kapja meg. „Teljes vakság kell 
nem észrevenni, hogy az állam, a politika egészen sorsunkká vált.” „A m odern  nemzetek 
életében a politika elsődleges szerepének elismerése a történész józan helyzetelemzése.”  A tudó-
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mány szociologizáló irányvételét az ideológiai harc  szükségleteitől vezettetve is helyteleníti: 
ebben a  marxizmussal szem beni kapitulációt látná. A  m ai nyugati történetírásban jelentkező 
ökonómiai-szociológiai tendenciákat is ezért utasítja vissza rendkívül élesen. A tem atikai irány
vétel eg y ú tta l a társadalmi szükségletekhez való igazodás. H atározottan elveti az „elefántcsont- 
torony” -szemléletet. A körülm ényt, hogy a történész a kérdéseket korához kötötten vetheti fel, 
a tudo m án y ra  nézve gyümölcsözőnek tartja. A kötöttségnek ez a fajtája is elsősorban a politika- 
történet m űvelését kívánja.

A g azd ag  tapasztalatokkal rendelkező tudós a történetírás módszertani kérdéseiben is hivatva 
érzi m a g á t a  nyilatkozattételre. Őszintén megvallja a tudom ány legnagyobb belső gondját: 
a m éreteiben  szaporodó és jellegében differenciálódó tényanyag áttekinthetetlenségét. A meg
oldás azo n b an , amit ajánl, a  m ár ismeretelméleti alapvetéssel és tematikai irányvétellel kalodába 
zárt tu d o m án y  további megrövidítése. Eleve abból indu l ki, hogy a kiterjedt és szétágazó 
ismeretek az  egyén szám ára megszerezhetetlenek, a  kollektív áttekintés eredm ényei pedig 
összegezhetetlenek. A részkutatások egybefogásának kísérletét, a szintézist, elhibázott próbál
kozásnak ta r tja  és a tudom ányos feldolgozás egyetlen produktív form ájának a m onográfiát 
nevezi. A  monográfiát, am elynek elkészítésekor szükségesnek látja ugyan a különböző össze
függések figyelembevételét, a kronológiai elvet azonban mindennél előbbrevalónak tartja , és az 
analízist, m in t tudományos m ódszert, elutasítja. Szintézis helyett monográfia, analízis helyett 
elbeszélés — ezek a Ritter-féle, a történetírás m egújítását hirdető program fő m ódszertani jelsza
vai. Je lm o n d a tb a  fogalmazva akár így is kiadhatták volna: „Vissza a narratív  történet íráshoz.”

A tö rténe tírás antim arxista irányzatának program jában  nehéz felfedezni az átü tő  erőt. 
A teóriából, amely nem több , m in t a régi elvek felmelegítése, magából is kiütközik a haszna
vehetetlenség. Mire m ehet a gyakorlati tudom ány a  történetfilozófia elveinek és a narratív  
történetírás módszereinek m ai alkalmazásával? N oha a  nemzetközi történészfronton a szellem- 
történet évek óta védekezni kényszerül, az alkalmazás eseteinek bem utatására bőséges repertoárt 
kínál. Az eredményesség kontro llá lható  azonban egy-két találom ra kiválasztott példán is.

A szellem  megvalósulásának kutatását állította munkásságának középpontjába A rnold 
Toynbee, a  neves angol történetfilozófus. Méghozzá olyan sikerrel, hogy sokan benne a „leg
nagyobb élő történészt” tisztelik. Teljesítményének m onum entalitása valójában a szakembereket 
is ám u la tb a  ejti. Tizenkét kötetes „A  study of history” -ja több mint hatezer oldalt foglal m agá
ban, három m illió  szót, ezen belül csaknem húszezer nevet és szakkifejezést tartalm az. Az im po
náló tényanyago t felvonultató történetfilozófus azonban  hadat üzen a szaktörténészek em pi
rikus m ódszerének és az em beri történet rendszerbe fogását ígéri. A rendszer: em beri történet 
kultúrákra (a szellem megvalósulási formáira) tö rténő  tagolása, nem eredeti. A történet
filozófiában Spengler óta divatos ez a kategória. О  azonban  a kihívás-válasz törvény felállí
tásával m egtaláln i véli a ku ltú rák  alakulásának belső lényegét. Sémájában a term észet a kihívó, 
a tá rsadalom , pontosabban annak  vezető elitje a válaszadó fél. A kultúra keletkezésének és 
virágzásának alapja a helyes válaszadás, ugyanígy a hanyatlásnak és szétesésnek a rossz felelet. 
Noha T oynbee a civilizációk életében más szabályszerűségeket is megállapít, hatalm as tény
anyagával elsősorban a részleteiben kimunkált kihívás-felelet törvényt illusztrálja. Eljárása 
eredm ényeként azonban megszűnik az események időbeli kötöttsége és térbeli elhelyezettsége, 
a tö rténelm i kategóriák szerinti differenciák elvesztik jelentőségüket, és a hangsúly a hasonló
ságra, az azonosságra, az ismétlődésre kerül. Így ta lá lja  m eg az első világháború hasonm ását 
a peloponnészoszi háborúban, H itler Tiglatpilser asszír királyban, a mai szovjet-am erikai 
ellentét a  X V E  századi H absburg-B ourbon vetélkedésben. Nem lehet elvitatni, Toynbee 
absztrakcióinak van bizonyos reális történelmi ta rta lm a. Amikor például a civilizációk hanyat
lásánál a  kisebbség és a többség elidegenedéséről beszél, érezhetően az osztályok összeütközésére, 
az osztályharcra  utal. Idő és té r nélkül azonban a fogalm ak elvesztik bázisukat, önálló életet 
kezdenek éln i és az irracionalizm us szférájába em elkednek. „A történelem  eseményeinek 
értelme Is ten  kinyilatkoztatása és az a remény, hogy egyesülhetünk vele . . . ” -  így hangzik 
az angol történetfilozófus végső konklúziója. Teljes joggal állapította meg Toynbee nyugat
német b írá ló ja : „Ezzel elhagytuk a tiszta tudom ányosság korszakát, am elynek küszöbén a 
történettudom ányban G iam battista  Vico és amelynek végén Oswald Spengler á llésT ertu llianus 
mondása »C redo quia inep tum , quia absurdum est« (hiszem, mert értelm etlen, hiszem, m ert 
lehetetlen) ú jra  jogaiba lép .”
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A történetfilozófia általánosságai m iatt válik semmitmondóvá, a monográfia az individuális 
túlhangsúlyozása és az egésztől való elszakítása m iatt veszti el tudom ányos jellegét. A m onog
ráfia persze a tudományos feldolgozás nélkülözhetetlen és hasznos form ája. H a azonban az 
összegezés helyett és az általánosítás igénye nélkül készül, zsákutcába viszi a m egismerést. 
Az extrém példát erre nézve a monográfia kedvelt formája, az életrajz nyújtja. Nemcsak annak 
lektűrbe hajló válfaja: ezek szerzőiről Jean  B ruhat találóan állapíto tta  meg, hogy regény
íráshoz tehetségük, történetíráshoz tudom ányuk kevés. A „M ária  A ntoinette utolsó n ap ja i” , 
a „Bastille titkai” és а „X V II. Lajos kettős ha lá la” című írások önm aguk helyett beszélnek. 
Az elhibázott forma azonban az igényes vállalkozást is terméketlenségre kárhoztatja. L. B. 
Namier angol konzervatív történész a brit historiográfia életrajzi tradícióihoz ragaszkodva a 
parlam ent történetét a képviselők biográfiáival akarja helyettesíteni. N. S. B. Gras pedig az 
amerikai gazdaságtörténetet a nagyvállalkozók életrajzi keretében, a „H istory  of businnes” 
form ában akarja művelni. Nem nehéz előre látni, hogy a képviselők életrajzának egybe- 
illesztéséből soha nem  fog az angol parlam ent története kikerekedni, a nagyvállalkozók biog
ráfiájának összege pedig nem fogja az am erikai gazdaságtörténetet kiadni. A ném et politika- 
történet m eddő pedantériája, úgy tűnik, R ittert is m egingatta a m eghirdetett m ódszer ered
ményességének hitében. A „Staatskunst und  Kriegshandwerk” -ben a monográfia apostola 
a m odern ném et történet összegezésébe fogott.

A modern szellemtörténet elveinek és módszereinek alkalmazása nem  term ékenyítette meg 
a tudom ányt. De talán a korhozkötöttség (Zeitbedingtheit) vállalásából profitál? A társadalm i 
hivatástudat a nyugati történész szám ára m a elsősorban azt jelenti, hogy az európai (ponto
sabban a nyugat-európai-am erikai) integráció talajáról kell a m últba tekintenie. A közös 
piacban és az atlanti szövetségben egyesülő kapitalizm us ugyanis a közelm últat az integráció 
előtörténeteként szeretné felfogni. Az eredményességről néhány példa felhasználásával itt is 
meggyőződhetünk. A modern államok háborús összeütközéseit a történetírás korábban a 
nemzeti nézőpontból ítélte meg. A háborús felelősség kérdését állította középpontba és azzal 
természetesen a volt ellenfelet terhelte meg. A nagy háborúk igazi okainak megértését az 
egyébként monumentális dokum entum anyagot felvonultató pólémia alig segítette elő. Az európai 
gondolat jegyében fogant mai történetírás elveti a háborús felelősség kategóriáját és helyébe a 
konstans békeszándék tételét állítja. Az ilyen szellemben végzett kutatások meglepő eredm é
nyekre vezettek. J .  D ittrich nyugatném et történész kim utatta, hogy az 1870-es porosz-francia 
háború Bismarck és I I I . Napóleon, illetve korm ányaik akarata ellenére robbant ki. Az első 
világháború kitörésével foglalkozó polgári történészek körében, mintegy a háborús felelősség 
reakciójaként, általánossá vált az állítás: a világháborút egyetlen nagyhatalom  se akarta. 
A történetírás a kormányok háborús politikáját is az európai nézőpontból interpretálja. 
Bethman-Hollwegből, a német háborús célokat megfogalmazó kancellárból így le tt R itter 
tolla a la tt a méltányos béke híve, aki a mértéktelen Ludendorffal szemben az an tan tta l való 
kiegyezés irányvonalát képviselte. Az állítás abszurditása a német történetírók körében palota
forradalm at váltott ki és Fritz Fischer bebizonyította: a német im perializm us szám ára a győ
zelmi remények időszakában ismeretlen volt a mértékletesség. A második világháborúval 
foglalkozó történetírás szemében a ném et vezérkar a józan, mértékletes és konciliáns irányzat 
megtestesítője, amelyet H itler avanturista vonalvezetésével szembeállít, a m egtörténtekért 
kizárólag az utóbbira hárítva a felelősséget. Jellem ző, hogy e nézeteknek a bécsi történész
kongresszuson éppen egy angol historikus adott kifejezést. A m odernkori történet sok más 
kérdését is az európai eszme szellemében közelítik meg. A mai nyugatném et történetírás elveti 
a német egység „kisnémet” értelmezését, és Bismarckot az integrált Európa előfutárává avatja . 
Európaiságát azonban a partikularizm ustól rákényszerített föderalizmusában látja, holott ez a 
birodalom alapításakor inkább a középkor, m int a huszadik század felé tekintett. R obert K ann 
és Hugo H antsch m unkáiban a H absburg m onarchia a „nemzetek feletti”  állam  rang jára  lép 
elő, amely a hegemónia és elnyomás nélküli együttélés történelmi példáját produkálta. Az integ
ráció-dezintegráció ellentétpár azonban, amellyel Robert K ann a m onarchia történetének 
lényegét m egragadni véli, még az alakulás és felbomlás folyamatát se képes teljesen m agába 
foglalni. A nemzetek feletti felfogás pedig, amely osztrák vonatkozásban nem  egyéb, m in t a 
birodalmi szemlélet modern kiadása, képtelen a m onarchia belső sajátosságainak megértéséig 
hatolni. Az „atlan ti forradalom ” , Palm er am erikai és Godechot francia történészek kategóriája,
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hasonlóképp erőszakolt kísérlet a tizennyolc-tizenkilencedik század fordulóján végbem ent 
változások egybefogására. A felsorolt (és tetszés szerint szaporítható) példák bizonyítják: az 
Európa-gondolattal való azonosulás manapság semmivel se viszi közelebb a történészt a m últ 
megértéséhez, m int annak idején a színeiben elütő nacionalizmus vállalása.

3.

M integy másfél-két évtizede figyelemre méltó tendencia bontakozik ki a történetírás bizonyos 
köreiben: a politikai történet háttérbe szorulása. Nem  valam i véletlen alakulásról, tudatos 
irányvételről van szó. A jelenség m agyarázatára egy nem régiben elhunyt neves francia történész 
azt m ondotta: a politikai történet, amely a népeket szétválasztó m omentumokat dom borítja ki, 
nem  méltó arra , hogy első helyen álljon. Az a benyomásunk, hogy a dolog aktuális oldalát 
tekintve is mélyebb indítékokról van szó. Az elfordulás a politikai történet művelésétől tulajdon
képpen a társadalm i igények szolgálatának megtagadása. A történetírók jelentős része vissza
riad t attól az eredménytől, am it a mai politikai szempontok vállalása produkált. A történetírás 
két alapelvének, a tudományosságnak és a társadalm i szükségességnek konfliktusa ez, amelyet 
a történetírók egy része úgy próbált feloldani, hogy elfordult attól a területtől, amelynek 
művelése a kor szem pontjainak vállalása nélkül lehetetlen: a politikai történettől. Az „histoire 
des faits politiques” félre tolása azonban magából a tudományosságból is következik. Az állás- 
foglalás ebben a tekintetben a történetfilozófiai általánosítások a felületi jelenségek egyszerű 
elbeszélésének elutasítását jelenti. Tehát pontosan annak a program nak, amelyet a m arxiz
mussal szembenálló irányzat a történetírás problém áinak m egoldására javasolt. A tudom ány 
igényes képviselői pontosan érzik, hogy a szellemtörténet semmit sem oldott meg a tudom ány 
belső problémáiból, hogy az a pozitivizmus bevallott csődje óta semmit se lépett előre. Elégedet
lenségüket egyebek mellett azzal fejezik ki, hogy bojkottálják annak fő működési területét 
és megsemmisítő bírálat alá veszik az elbeszélő történetírás módszereinek alkalmazását.

A politikai történet kiküszöbölése -  a törekvés és indítékai bárm ily megalapozottnak tűnje
nek is -  a tudom ány elszegényesedését eredményezné. Az ilyenfajta irányvétel jogossága -  a 
későbbiekben erre még visszatérünk -  ezért erősen v itatható. A m agatartásban azonban nem 
lehet nem észrevenni a pozitív magot: a felületi jelenségek szimpla deskripciója elleni tiltakozást 
és a történelem mélyebb, igazabb összefüggéseit feltáró elmélet utáni vágyódást. A tudom ány 
válságát belülről is mélyen átélő tudósok körében néhány évtized óta kialakulóban van a meg
győződés: a megoldást csakis a történelmi m aterializm us elméletének alkalmazása hozhatja 
meg. Állításunk szemléltetésére szólaltassunk meg néhányat azok közül, akik saját tapasztalataik 
alapján ju to ttak  e felismerésre. Henri Sée (francia történész, a tizennyolcadik század szak
értője): „A  történelm i m aterializm us nagy szolgálatokat te tt a történettudom ánynak. H ozzá
já ru lt a m últ és jelen jobb  megértéséhez és ahhoz, hogy a történetírás újra belépjen a tudom á
nyok körébe.” Georges Bourgin (gazdaságtörténész, aki a párizsi kommün jegyzőkönyveit is 
publikálta): „M indent m egm agyarázott a történelm i m aterializm us? Kevéssé valószínű. De el 
kell ismernünk, hogy az alapról szóló hipotézise beigazolódott és a »nagy emberek«-ről szóló 
teóriája is megállta a helyét.” Lucien Febvre: „Szem betűnő, hogy napjaink történésze, b ár
mennyire képzettelen is, elkerülhetetlenül á t van hatva a m arxista gondolkodásmódtól, a tények 
és példák értelmezésének m arxista módjától. M ég ha M arx egyetlen sorát sem olvasta, még ha 
más területen dühödt antim arxista is: m ert M arx oly nyilvánvaló mesteri tudással kifejezett 
eszméi hosszú idő óta belefolytak abba az alapba, amely egy nemzedék közös szellemi kincsét 
alkotják.”

A megnyilatkozásokból persze látnivaló, hogy csupán a marxizmus bizonyos felhasználásáról 
és nem a vele való teljes azonosulásról van szó. A tudósok szám a, akik a történelmi m aterializ
mus termékenyítő hatását felismerték, nemzeti hovatartozásra és kutatási területre való tekintet 
nélkül egyre növekszik. A marxizmus és a történettudom ány a fenti megnyilatkozások szellemé
ben történő összekapcsolása a harmincas években Franciaországból indult ki. Elsősorban 
gazdaságtörténészekről volt szó, akik M arc Bloch és Lucien Febvre vezetésével az ,,Annales 
d'histoire économiqüe et social” c. folyóirat köré tömörültek. Az irányzat utóbb követőkre 
ta lá lt Belgiumban, H ollandiában és Olaszországban, az Annales köre a történetírás m arxista
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„megreformálása” vonatkozásában azonban mindmáig m egtarto tta  centrális helyét. A marxiz
must felhasználó gazdasági-társadalom történeti irányzat nap jainkban  minden kétséget kizáróan 
a történettudom ány legbefolyásosabb irányzata. Követői kezükben tartják a történettudom ány 
nemzetközi szervezeteit, így a „Com ité International des Sciences Historiques” -ot is. A tör- 
téncszkongresszusok profilját az utóbbi két évtizedben ugyancsak ők alakították ki.

A marxizmushoz közeledő történészek közös jellemvonása a gazdasági és társadalom történeti 
kutatások előtérbe állítása és az eredmények szintézisben való összefoglalása. A gazdaság- 
történeti kutatások rendkívül széles körűek, az ökonómia m inden területére kiterjednek, de 
abban kétségkívül a technikatörténetnek és a kereskedelem történetének ju t a vezető szerep. 
Figyelemre méltó a forrásanyag kibővítése is: a mai m odern  gazdaságtörténet elsősorban 
statisztikára alapoz, amennyiben ez a korábbi időszakokra nézve nem áll rendelkezésre, számí
tásokkal helyettesítik. A gazdaságtörténet statisztikai adatokra és számításokra történő alapo
zását sokan a történetírás újabb forradalm ának tekintik, belőle a tudomány teljes egzakt
ságának lehetőségét vonják le. Az Annales követőinek az is jellemvonása, hogy a társadalmi 
és politikai problém ákat a gazdasági életből, különösen a technika és kereskedelem jelenségeiből 
vezetik le. Az utóbbi megszorítástól eltekintve, ebben m érhető le elsősorban a marxizmus 
termékenyítő hatása. Ernest Labrousse professzor, az Annales körének mai vezetője a francia 
forradalm akat gazdasági válságokkal hozta összefüggésbe. „L a  Crise de l’Économie française 
à la fin de l’ancien Régime et au début de la Révolution”  (A francia gazdasági élet válsága 
az ancien régime végén és a forradalom  kezdetén) c. m unkájában  az áralakulás vizsgálatát 
állította középpontba és kim utatta, hogy a politikai válság sok tekintetben az árak  (főleg a 
fogyasztási cikkek árai) emelkedő tendenciájának a következménye. Az ökonómia jelentős 
szerepének dokumentálása jellemzi a „Histoire générale des civilisation” , a francia gazdaság- 
történészek nagy vállalkozásának köteteit is. A nyolckötetes sorozatból különösen a R. M ounier- 
E. Labrousse által írt „Le X V IIIe siècle” c. m unkát szokták kiemelni, amely a  technikai 
és általában a gazdaságtörténeti kutatások alapján végzett nagyszabású összefoglalásának 
tekintenek. A gazdaságtörténeti kutatások kibővítésére és más tudományágakkal (földrajz, 
antropológia stb.) való kapcsolására az Annales körének másik reprezentatív főmunkája, 
Fernand Braudel „L a m éditerrannée et le monde m éditerranien à l’époque de Philippe I I ” 
c. írása nyújt példát. Az Annales köre a bécsi kongresszuson is fellépett és egyebek mellett a 
„Bilan du monde en 1815” c. főreferátum  megtartásával h ív ta fel magára a figyelmet. A több 
történész által összeállított előadásban az akkori világ dem ográfiai, gazdasági, társadalmi, 
politikai és intellektuális mérlegét, azaz keresztmetszetét ad ták  meg.

A történelmi materializmus eszközeit igénybe vevő gazdasági-társadalom történeti iskola 
eredményei elvitathatatlanok. A történetírás megújításának program ja, amelyet a deskripcióval 
és az elvont filozofálással szemben meghirdettek, nem m arad t csupán program : értékes, idő
álló alkotásokban öltött testet. A történetírói irányzat elméleti alapvetésének értékrendje, temati
kai irányvétele és forráshasználata azonban bőven ad alapot az ellenvetésre. M indenekelőtt az 
ökonómia fogalmának értelmezése. N áluk a materialista felfogástól eltérően ez nem  azonos a 
termelőerők és a termelési viszonyok egészével (a termelési m óddal), csupán annak egy részével, 
elsősorban a technikával és a pénzforgalommal. (A gazdaságtörténet következésképp nem a 
termelési m ód egészének kutatása, hanem  elsősorban a technika és az ártörténet művelése.) 
A társadalmi fejlődés m eghatározójának nem  az anyagi javak  termelési módját tekintik, hanem 
a technikafejlődést, az áralakulást, vagy am int F. Braudel m egfogalmazta: „a  kereslet és kínálat 
általános mozgását” . Labrousse ártörténeti munkája, am ely a fenti felfogásban született, ezért 
miközben új szempontokkal és tényekkel magyarázza a francia társadalom mozgását, egyúttal 
hiányérzetet támaszt: milyen törvényszerűségek mozgatják m agát az áralakulást? Az árprob
lémát a termelési mód egészéből kiszakító felfogás ezt a kérdést azonban m ár nem  tudja fel
tenni. Labrousse nagy m unkáját azzal a megállapítással zárja, hogy az ancien régime idő
szakában az árak alakulásában semmiféle törvényszerűség nem  m utatható ki. A leszűkített 
és tulajdonképpen a technikára és az áralakulásra redukált ökonómiának a társadalm i kihatása, 
jelentkezésmódja is sajátságos. A m arxista történetírásban a  társadalm i osztályok a  gazdasági 
törvényszerűségek hordozói, amelyek a jog, a politika és az ideológia nyelvére fordítják és szub
jektív viszonylataikkal életre keltik az objektív szükségességet. Az Annales gazdasági törvény- 
szerűségei a társadalm i osztályokon kívül, azoktól függetlenül érvényesülnek. A politikai történet
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lebecsülése és kirekesztése tulajdonképpen az ökonómia és társadalom viszonyának fenti értel
mezéséből fakad. A felfogás, am ely szerint a gazdasági élet törvényszerűségei nem  a jog, a 
politika és az ideológia közvetítésével hatnak, nem  tu d  mit kezdeni a politikai történettel, 
am elynek létjogosultságát más okok m iatt m ár egyébként is kétségbe vonta. A  politikai történet 
m ellőzésének korábban m ár felem lített indokai, a sajátos dezertálás és a felületesség elleni 
tiltakozás h a  nem is igazolták, m agyarázták a jelenséget. Az elméleti pozíció azonban még a 
m agyarázathoz is kevés: ebben a  tekintetben egy téves felfogásból eredő torzulással van dol
gunk, am elynek gyakorlati alkalm azásából az em beri történet elszürkülése következik. Mi más 
ez, m in t elszürkülés, elszegényedés, hogy a „H istorie générale des civilisations” az 1830-as 
és az 1848-as forradalm aknak összesen másfél oldalt ju t ta t  és a párizsi kom m ünt tizenhárom 
sorban tárgyalja?  És milyen eredm ényekre vezethet az a kutatás, amely ezernyolcszáznegyven
nyolcat k izárólag statisztikai táblázatokon keresztül akarja megragadni? A v ita tható  felfogásból 
eredő tem atikai merevség sem m iképpen nem lehet hasznos a történetírásra nézve. Hasonló
képpen problem atikusak a történettudom ány fogalm ának kibővítésével, úgy is m ondhatnánk: 
likvidálásával elért eredmények. F. Braudel szerint a m odern tudom ányban se a  történelemnek, 
se a fö ldrajznak, se a politikai gazdaságtannak nincs joga önálló életre. A szakterületeket a 
„kapcsolt kutatások csoportjával” (un group de recherches liées) egy szóval kifejezve a „géo- 
histoire” -ra l kell helyettesíteni. A ,,géohistoire” végül az antropogeográfiához, a földrajzi 
tényező m eghatározó szerepéhez lyukad ki. C. M orazé napjaink szovjet-am erikai ellentétét 
a kontinensek geológiai széthasadásából szárm aztatja. Az ilyen végeredmények nemcsak a 
„géohisto ire” -t, a történetírást is a  tudom ánytalanság gyanújába keverik.

Egy konzervatív felfogású francia  történész írta nem régiben: „Egy kevés m arxizm us használ 
a történetírásnak. Túl sok á rt nek i.”  Az ismertetett példák szerint éppen a mértékletesség volt 
árta lm ára.

4.

A tö rténe lm i materializmus alkalm azása a történetírásban egyidős a marxizmussal. Ered
m ényességét még a tudományos szocializmus m egalapítói m egmutatták. A „Louis Bonaparte 
brum aire  18-ája” a klasszikus bizonyíték: az osztályharc elméletének felhasználásával M arx 
á ttek in thető  rendszerbe sorakoztatta  a politikai élet látszólag szabály nélkül mozgó jelenségeit. 
A történelm i materializmus a klasszikusok kezében a történelem  más területeire is fényt derített. 
Engels a  „N ém et parasztháború” -ban  a társadalmi osztályok mozgásának m agyarázatát adta, 
Lenin a „K apitalizm us fejlődése Oroszországban” cím ű művében az ökonóm iai analízis mester
d a rab já t produkálta. Az á tü tő  erudícióval megírt m unkák egyben a p ro le tárpárt közvetlen 
feladatainak  szolgálatát is vállalták. A magát a klasszikusokhoz mérő és a kor szükségleteihez 
igazodó m arxista történetírás, m in t olyan, a munkásosztály töm egpártjaival együtt bontako
zott ki. M űvelői többnyire a párto k  teoretikusai voltak, akik a századelő bonyolult viszonyai 
között a m ú lt (főleg a nem zeti m últ) egy-egy darab jának  felderítésével akarták  a továbblépés 
ú tja it kifürkészni. Plehanov ezért nyú lt a személyiség történelm i szerepéhez, M ehring a porosz 
m ilitarizm ushoz, Jaurès a francia forradalomhoz és Szabó Ervin a m agyar negyvennyolchoz. 
A politikai programokkal ily m ódon összekapcsolt történetírás m egbízható eredményekre 
vezetett, de  mindvégig alkalomszerűség m aradt. Az em beri történet egészét átfogó rendszeres 
m arxista kutatóm unkára akkor kerülhetett sor, am ikor a munkásosztály p á rtja  hatalom ra 
került.

A m arx ista  történetírást egy negyedszázadon keresztül túlnyomórészt a szovjet történet- 
tudom ány képviselte. A m arxizm us és a történettudom ány összekapcsolásának eredményei 
nagy kiterjedésben itt m utatkoztak meg első ízben. A húszas években, a polgári történetírás 
elmélyülő válságával egyidőben a  szovjet történettudom ány időálló alkotásokat produkált. 
A történelm i materializmus szellem ében tevékenykedő tudom ány á thágta  a földrajzi válasz
falakat, ledöntötte  a polgári tudom ány  időbeli és tem atikai korlátáit és tú lte tte  m agát annak 
nem zeti elfogultságán. A szovjet történetírás tevékenysége nyomán léptek először a történet- 
írásba az em beri történet igazi alakítói: a dolgozó tömegek. Grekov paraszttörténete az új 
tö rténetíró i ág, a tömegmozgalmak kutatását alapozta meg. Az emberi történelem  nagy for
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dulói, a forradalm ak is a szovjet történetírókban találták meg igazi méltatóikat. Tarlé körül a 
francia forradalom  történetének a párizsihoz m érhető iskolája alakult ki. Még a történetírás 
hagyományos ága, a diplom áciatörténet is felfrissült a szovjet történetírás tevékenysége nyom án: 
a szovjet történetírók nagy dokumentumkiadványaikkal és feldolgozásaikkal példát m utattak  
az orosz külpolitikai elfogultságtól mentes művelésére. Pokrovszki nagy külpolitikai okmány
tá rá t azóta is a forráskiadványok példaképének tekintik. A nagy szovjet történettudós szigorúan 
ökonomikus irányvétele az egész induló szovjet történettudom ány arculatát m eghatározta.

A marxista történetírás lehetőségei és eredményei megsokszorozódtak azzal, hogy a nem zet
közi kommunista mozgalom kiterebélyesedett, hogy a szocializmus világrendszerré szélesedett. 
A nyugat-európai kommunista pártok, különösen a francia és az olasz körül, nagy műveltségű, 
a polgári tudom ány pozitív eredményeit hasznosítani tudó m arxista történészgárda alakult ki. 
A szocializmus térhódítása K elet-Európábán, Ázsiában és A m erikában magával hozta, hogy 
a föld egyharm ada történetének a marxista történetírás vált elsősorban gazdájává. A szocialista 
országok történészei természetesen igényt tartanak az em beri történet egészének művelésére. 
A földrajzi értelemben kiszélesedett és időközben éretté vált történetírás az em beri történet 
minden területén és a historiográfia m inden m űfajában a m űvek sokaságával dokum entálta: 
megbízható eredmények elérését, a további tudományos fejlődést csak a marxizmus következetes 
és m aradéktalan alkalmazása biztosíthatja. Csupán néhány példát erre különböző területről, 
de abból a műfajból, amelyben a marxizmus nélküli történetírás a leginkább m egtorpant: 
az összegezésből. Elsőnek talán egy térben és időben korlátolt, de kihatásában korszakosnak 
számító probléma: a francia forradalom. Történetét a polgári tudom ány Aulard-tól M athiez-ig 
a legapróbb részletességig kim unkálta, alakulása belső lényegének megmutatásával mégis adós 
m aradt. A m egnyugtató választ a másfél százados problém ára először Albert Soboul ad ta  meg, 
aki a marxizmus eszközeinek használatával rétegeire bonto tta  a sokszorosan tagolt francia 
társadalm at és a forradalom  politikai történetének alakulását az osztályok és rétegek törekvései
vel hozta összefüggésbe. Másodiknak egy ország történetének összegezése és hogy ismertebb 
területhez nyúljunk: a hazai történeté. A polgáriak közül a legjobbnak tartott H óm an-Szekfű 
se volt több, m int egy intelligens „histoire des faits politiques” , amelyet szerzői a „m agyar 
szellem” intuitív megértésére alapoztak. A m agyar történet marxista szintézise, amelyet 
történetírásunk Molnár Erik irányításával produkált, nemcsak az emberi tevékenység területét 
tágította a korábbiakban ábrázoltaknál összehasonlíthatatlanul szélesebbre, hanem  azt is 
bebizonyította -  és ez a bizonyság a marxizmuson belül is nagyon időszerű volt - ,  hogy a 
m agyar történelmet is csak az osztályok mozgásából, az osztályharc szemszögéből lehet helyesen 
értelm ezni. Végül a világtörténeti szintézis. A modern polgáriak kétségkívül leküzdötték 
jó  néhány korábbi fogyatékosságot: Toynbee hadat üzent az európa-centrizm usnak, az „Histoire 
général des civilisations” kibővítette a tem atikát, a H istória M undi a fejlődés fővonalának 
m egrajzolására tett kísérletet. A világtörténet egészének m inden vonatkozásban való ábrázolá
sára azonban egyikőjük sem volt képes. Az egyetemes em beri történetet a m aga egységében, 
teljes időbeli és térbeli kiterjedtségében, az ismétlődést és kölcsönös függést feltételező, az 
evolúciót és revolúciót m agában foglaló fejlődésében először a m arxista szintézisnek, a  m agyarul 
is olvasható Vszemirnaja Isztorija-пак sikerült m egragadnia.

A történetírás a marxizmus alkalmazásával visszanyerte tudom ányos rangját, de működésé
nek objektív feltételei ettől nem módosultak: feladata továbbra is a társadalom sajátos igényei
nek szolgálata m aradt. A megismerés, amely a teljesség felé haladó útján saját természetéből 
adódóan is számol bizonyos relativitással, a sajátos szükségletek szolgálatával m ég a biztos 
iránytű  birtokában is terelőútra szorulhat. Az objektív igazság megismerését a hatalom ra került 
munkásosztály a történelem m inden eddigi osztályánál jobban  igényli, de különleges körülmé
nyek között még ő is teret adhat bizonyos szubjektivizmusnak. A harm incas évek szovjet társadal
m ával is ez történt. Hogy a világforradalom segítségére nem  szám íthat, nyilvánvaló volt előtte. 
A nagy lépés m egtételét az új társadalom  megteremtéséhez ilyen feltételek mellett is vállalta. A 
fasizmus németországi győzelme után azonban nem csak a m agárahagyatottságot érezhette, hanem 
a kikerülhetetlen agresszió veszélyét is. Az elszigeteltség és fenyegetettség tudata te re t adott a 
szubjektivizmusnak. A fenyegetettség társadalm i m éretű érzését a nemzeti öntudat felélesztésével 
és túlzott táplálásával ellensúlyozta. Az önbizalom érveit a történelem , pontosabban a történet- 
írás szolgáltatta, am ely a m últat a társadalm i igényeknek megfelelően értelmezte, A szubjek
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tivizm us természetesen nem  kedvezett a szovjet tudom ánynak: az „anti-pokrovszkizm us” , az 
osztályszem pont mellőzése, a pozitív népi-nemzeti hősök kreálása, a cári külpolitika deformálása 
és sok m ás negatívum következett belőle. De ezt bizonyos értelemben m aga a társadalom  is 
m egsínylette. A történelmi szükségességből fakadó jelenség ugyanis túlélte önm agát és a továb- 
lépés akadályává vált. A második világháború győztes befejezése, a szocialista világrend létre
jö tte  és a szovjet ipari potenciál kifejlődése u tán  a harmincas évek szubjektivizmusának se 
alapja, se létjogosultsága nem  volt többé. Mégis egy évtizednek kellett eltelnie, amíg annak 
következményeivel gyökeresen szakíthattak.

De végtére is szakítottak és bízvást lehetne gondolni ezek után, hogy a problém a a szocialista 
országok történeti irodalm ában m a m ár elvesztette időszerűégét. A bécsi történészkong
resszus köteteinek lapozgatása azonban az ellenkezőről győz meg. F. G raus csehszlovák történész 
a középkori államok eredetéről tarto tt előadásában a közép- és nyugat-európai fejlődés egyidejű
ségének bizonyítását is feladatának tekintette. K iderü lt, hogy a szlávok semmiben sem 
m arad tak  a németek m ögött, sőt bizonyos tekintetben meg is előzték őket. Ü gy hisszük, hogy a 
tudom ány  akkor já r  el helyesen, ha a ténylegesen meglevő különbségeket tudomásul veszi 
és figyelm ét az eltérések okainak, jellegének kiderítésére fordítja. E bben a tekintetben Pach 
Zsigm ond Pál könyvét a m agyar (és egyben a kelet-európai) agrárfejlődés „elkanyarodásáról” 
a ha tá ra ik o n  túli marxista irodalom  számára is példam utatónak tekintjük. A lapozgatást foly
ta tva S. Pascu román történész referátum ában olvassuk, hogy M ihail V iteazul havasalföldi 
vajda 1599-es erdélyi betörése antifeudális parasztm ozgalom  elindítója lett, meglepődve fedezzük 
fel a  parasztm ozgalm akról szóló előadásban Kosciusko nevét és m egtudjuk, hogy a nemzeti 
állam ok első világháborút követő megalakulása fordulópont a kelet-európai parasztság életében. 
M ihail V iteazulról ebben a vonatkozásban eddig csak azt tudtuk, hogy a havasalföldi jobbágy
ság röghöz kötése, tehát a m agyar Werbőczy szerepköre fűződik nevéhez. Az 1794-es lengyel 
nemesi mozgalomról m ár jóval a marxista irodalom  előtt ismert volt, hogy a segítségért kilin
cselő képviselőinek a Comité du Salut Public éppen a parasztkérdés m egoldatlansága m iatt 
m u ta to tt ajtót. Hogy a nem zeti államok m egalakulása korántsem volt egyértelm ű a paraszt
kérdés megoldásával, azt az újabb magyar kutatások dokumentálják. A törekvés azonban, 
amely a hazai történelem nagy alakjait m indenáron haladó figuráknak szeretné feltüntetni, 
amely a  nem zeti m ozgalm akat a szociális tartalom  kibővítésével igyekszik legalizálni, amely 
nem zeti és társadalm i kérdések megoldása köré szinte egyenlőségi je le t tesz, csak a fenti, a 
történelm i tényekkel szögesen ellenkező eredm ényekre vezethet. Ebben a tekintetben érdemel 
figyelmet Djordjevic jugoszláv történésznek a balkáni függetlenségi mozgalm akról szóló referá
tum a is. A szemléletmód problematikus voltát nem  is kell az egész nyilvánvaló példával, a 
negyvennyolcas délszláv és rom án mozgalmak á lta la  adott bem utatásával igazolnunk: nála 
szó se esik arról, hogy ezek a mozgalmak a Habsburg-abszolutizmus, tehát az ellenforradalom 
szolgálatába állottak. Az ellentmondásosság a szerb mozgalom nagyhatalm i és balkáni viszony
latainak ábrázolásánál is kiütközik. A jugoszláv történész elítélő módon szólt a cári külpolitika 
azon törekvéseiről, amely a san-stefanói Nagy-Bulgária megteremtésére vezetett, de a berlini 
kongresszusról, amely a török uralm at a Balkán nagy részén restaurálta, csak úgy emlékszik 
meg, m in t a  szerb, rom án és montenegrói függetlenség megteremtőjéről. A nyolcvanas évekre 
nézve nem  esett szó arról, hogy Szerbia ekkor teljesen kiszolgálta a M onarchiát, de arról igen, 
hogy a  szófiai egyház bolgárosítani igyekezett M acedóniát. A vitában részt vevő bolgár törté
nészek m egfordították ezt az utóbbi vádat és erőteljesen védelmezték az t a bolgár politikát, 
am ely az első balkánháború u tán  a központi hatalm akkal való együttm űködésre vezetett. 
Szerbia ad ria i kijárójának kérdése, amely az első balkánháború a la tt szoros összefüggésben 
állott az a lbán  függetlenséggel, másképp festett a szerb előadásban, m int az albán  értelmezésben 
és m egint másképp a bolgár felfogásban. A vitában, am ely a nagy balkáni történelm i per fel- 
úju lásának tetszett, a hallgató nem  tudta felfedezni a  magasabb szem pont érvényesítését: a 
nem zeti m ozgalmaknak a társadalm i átalakulás és az általános emberi haladás igényének való 
alárendelését.

A m agyar történészek a kongresszus vitáiban felléptek a történeti kérdések értékelésében 
m egm utatkozó szubjektivizmus ellen és megelégedéssel vették tudomásul, hogy az a nemzetközi 
m arxista közvélemény szemében is hitelét vesztette. H obsbawm  angol m arxista történész nyíltan 
m egm ondta, hogy a parasztm ozgalm akról szóló referátum ban se m arxizm ust, se tudom ányt
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nem tudott felfedezni. Be kell azonban látnunk, hogy ebben a tekintetben a magyar történetírás 
háza táján sincs minden rendben. Történetírásunk árulásnak nevezi például Brankovics György 
szerb fejedelem megállapodását a törökkel a rigómezei csata idején, de reálpolitikának Bocskai 
István egyezkedését ugyanazzal a törökkel a bécsi béke előtt. M eglepődve kapjuk fel a fejünket, 
ha Csák M átéról M atvei Csakovec néven m int szlovák nemzeti hősről olvasunk, de a m agyar 
rendi-nemesi mozgalmakat kivétel nélkül a m agyar társadalom  jogos és progresszív m egnyilvá
nulásainak tartjuk és elég nehezen nyugszunk bele abba, hogy függetlenségi mozgalmaink nem  
voltak valamiféle korai polgári forradalm ak. Jellasicsról és A vram  Jancuró l bátran m egm ond
hatjuk, hogy az ellenforradalm at szolgálta, de hogy M arx milyen elm arasztaló kritikában része
sítette a Kossuth-emigrációt, arró l nem szívesen beszélünk. Joggal lehetne várni pedig, hogy az 
egynemű jelenségek a marxista történetírás nézőpontjából egyforma megítélés alá essenek.

Hogyan fordulhat elő, hogy valamely probléma megítélése homlokegyenest ellenkező a  szerb 
•és a bolgár, a m agyar és a rom án, a cseh és a lengyel, m agát egyformán marxistának nevező 
történetírásban? Hogyan lehetséges az, hogy az ellentétes véleményeket ugyanazzal a  m arxiz
mussal próbálják alátám asztani? Hol itt az elvi álláspont? Az elm últ évben a M onarchia tö r
téneti kérdéseiről rendezett budapesti konferencián Túrok professzor, a szovjet delegáció 
vezetője élesen m egbírálta a nem zetiségi kérdésről készített rom án referátumot. A fogalom  
konkrét alkalm azásának jogosságát is kétségbe vonva, kifogásolta azt az eljárásm ódot, 
hogy az eseményeket a megalakuló rom án nemzeti állam  platform járól értelmezzék. M iron 
Cons tan tinescu visszautasította a  bírálatot és kifejtette, hogy ők a történelmet az elnyo
m ott osztályok és az elnyomott nemzetek álláspontjáról nézik, és magabiztosan szólította fel 
a hallgatóságot: bizonyítsa be valaki neki, hogy nem  ez a helyes marxista álláspont. Nos, 
bizonyságul úgy gondoljuk itt teljesen helyénvaló Lenint megidézni. „A  nemzetek önrendelke
zési jogáról” című írásában ezt olvassuk: „Az elnyomott nemzetek burzsoáziája követeléseinek 
»praktikus« volta nevében a proletariátust törekvéseinek feltétlen tám ogatására fogja felhívni. 
. . .  A proletariátus ellene van az ilyen prakticizmusnak: elismerve az egyenjogúságot és a 
nemzeti államhoz való egyenlő jogot, m indennél többre becsüli és mindenek fölébe helyezi 
az összes nemzetek proletárjainak szövetségét és az osztályharc szem pontjából ítél meg m inden 
nemzeti követelést, m inden nem zeti különválást.” Első p illanatra  látn i való: Miron Constanti- 
nescu álláspontja nem  azonos Lenin álláspontjával. Figyelemre méltó mindenekelőtt, hogy 
Lenin nem egyszerűen „elnyom ott nemzetekről” , hanem  az „elnyomott nemzetek burzsoáziájáról” 
beszél. A továbbiakban, elismerve a nemzeti mozgalmak jogosultságát, elutasítja azt az állás
pontot, amely azok feltétlen tám ogatását igényli és ezzel a nem zeti álláspontot és a proletariátus 
álláspontját elvileg szétválasztja. Végül nem hagy kétséget afelől, hogy a nemzeti kérdést alá
rendeli az osztályharc szem pontjainak és a politika kérdéseit, így a nemzeti kérdést is az összes 
nemzetek proletárjai szövetségének nézőpontjából ítéli meg. M indebből teljesen egyértelműen 
következik, hogy a marxista történetírás nézőpontja sem lehet á ltalában  nemzeti nézőpont, 
még az elnyomott nemzetek nézőpontja is csak bizonyos esetekben, amikor azok törekvései 
a proletariátus érdekeit szolgálják. Különös érvénnyel vonatkozik ez K elet-Európára, ahol a 
történelem során elnyomó és elnyomott népek gyakran váltogatták egymást, ahol sok nem zet 
egyidőben volt elnyomó és elnyomott, ahol az elnyomott népek érdekei a legkülönbözőbb m ódon 
keresztezték egymást és ahol az elnyomott nemzetek törekvései gyakran az általános em beri 
haladás, a forradalmi átalakulás, sőt a proletárforradalom  érdekeibe ütköztek. Az érvényesség
nek természetesen nincsenek semmiféle földrajzi és időbeli korlátái. Világos, hogy itt két 
alapvetően különböző felfogásról van szó: a nacionalista álláspont áll szemben az internacionaliz
mus álláspontjával. M ert az a nézet, amely az elnyomott nem zetek történelmi nézőpontjának 
prim átusát hirdeti, végeredményben valamelyik „elnyom ott nem zet burzsoáziájának” állás
pontjára helyezkedik. A m arxista történetírás szám ára pedig csak egyetlen álláspont, egyetlen 
nézőpont lehetséges: az egyetemes emberi haladás, és ami a m odern korban ezzel egy, a nem zet
közi munkásmozgalom, az internacionalizmus álláspontja és nézőpontja. A kelet-európai történet 
bonyolult és nemzeti szempontból keresztül-kasul ütköző problém ái között csakis ennek a szem
pontnak a következetes alkalmazásával lehet rendet teremteni. *

*
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A történetírás tudományosságának napjainkban a marxizmus a kritérium a. A történelmi 
m aterializm us nélkül és ellenére elért eredm ények ma m ár nem állják ki az élet próbáját. 
A m arxizm us azonban nem  varázsige, am it elég elmormolni ahhoz, hogy a megismerés kapui 
k itáru ljanak . M aga M arx m ondta: a tudom ány csúcsára nem  vezetnek széles országutak, 
és ak i napsütö tte  ormaihoz el akar ju tn i, kanyargós, meredek ösvényeken kell felkapaszkodnia. 
A történelm i m aterializm us tudatos vállalása nem  teszi fölöslegessé, ellenkezőleg, feltételezi az 
erőfeszítéseket: a történelm i tényanyag minél szélesebb körű megismerését, a hatótényezők 
m in d eg y ik én ek  szám bavételét és a megoldást adó elmélyült töprengést. A tudományos 
eredm ény feltétele ma szinte kizárólag az ilyen erőfeszítés. V olt idő, am ikor a társa
da lo m , am elynek szolgálatát a marxizmussal jegyes történetírás vállalta, m aga is korlátokat 
á llíto tt a megismerés elé. A tudós erőfeszítése akkor kevés volt az eredményességhez. A szocia
lizm us azonban  kinőtt gyermekkorából, férfivá ére tt és nem kíváncsi többé a m ondák világára. 
Az é re tt szocializmus az egzakt megismerésre törekszik és m inden tekintetben az objektív 
tudom ányosság alapján kíván berendezkedni. A tudom ánynak nem  kell többé attól tartania, 
hogy a  társadalom  letéríti az objektivitás ú tjáról. Inkább az a veszély fenyegeti, hogy — ha nem 
tisztítja  meg m agát a szubjektivizmus m aradványaitól, -  nem tud a racionális társadalomnak 
szo lgálatára  lenni. A történetíró, aki a források fölé hajolva a m últ viszonylatait a jelen szolgála
táb an  kelti életre, a jövőben tudom ánya felvirágzását is m egpillanthatja.
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1. A költészet huszadik századi fejlődésében ta lán  az a legkülönösebb, hogy -  m inden meg
előző korszakváltástól eltérően -  a dialektikus antitézis nem lineárisan, nem  egyetlen irányban 
bontakozik ki, hanem  -  elágazik. Nem beszélve most a szocialista fogantatású vagy akár csak 
beütésű költészetről (mely szükségszerűen saját u ta t követett), s nem  beszélve a lényegében 
hagyom ányos úton járó  (s még sokáig rem ekm űvek alkotására képes) irányzatokról, két fő 
összefoglaló irányzat medrében értek el hozzánk századunk költészetének tendenciái. M ind
kettő  ellentét és lázadás, mégis oly gyökeresen különböznek egymástól, hogy ma m ár nem  is a 
régivel való közös szembenállásukban, hanem  egymás ellentéteként ragadhatok meg legjobban.

M A R T IN K Ó  A N D RÁ S
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H a közös is bennük, hogy -  általában -  feladták a költészet korábbi társadalm i hivatását s titok- 
zatos-misztikus-mágikus koncepcióját, fel a költő messianisztikus, vezéri igényét és m aga
tartását, ha el is vetik vagy felbontják a poézis hagyományos nyelvi-formai kellékeit, az ezt 
kifejező nyelvi m agatartás, stílus és technika vonatkozásában homlokegyenest ellenkező úton 
indultak -  és jórészt já rnak  ma is.

Az egyik irány, kiszakadva a korábbi társadalm i koegzisztenciából, külön, öntörvényű, saját 
világot épít fel: az én, a szubjektum exhibicionista világát. Benne a világról alkotott szubjektív 
képzetek -  gyakran álom, vízió form ájában - ,  a szabad asszociációk, a (közösségi) tartalom tól 
elszakadt nyelv (és stilisztika) m int puszta forma s asszociációs bázis lesznek uralkodóvá. 
A formai viselkedés terén hol elvetnek m inden kötöttséget, hol meg ellenkezőleg abszolutizálják 
a form át. A különféle izmusok, avantgarde irányok jelentős része erre az ú tra lép, hogy vagy 
eltűnjék, vagy összegeződjék és kiteljesedjék a szürrealizmusban.

A másik irány -  és mostani m ondanivalónk főleg ezzel kapcsolatos -  polárisán ellentétes 
irányba fordul: a nem-én, a tárgyak, dolgok, tárgyiasan szemlélt, eldologiasodott form ában 
felfogott viszonyok, alakok irányába. Együtt já r  ezzel a költői személyesség háttérbe szorítása, 
m ajd kiiktatása, s tovább: az egzaltált, eksztatikus költői attitűdnek vagy akár csak az ösztönös, 
intuitív teremtés-atmoszférának az elhárítása. A hagyományos líra-felfogásban ez fából vas
karika -  és mégis létrejött, s többek között olyan költői, lírai remekléseket hozott lére, m int 
Fóliáin költészete.

Többek k ö zö tt. . . Fóliáin ugyanis nem  elszigetelt jelenség, noha ennek az irányzatnak talán 
ő a legkövetkezetesebb képviselője. M ásoknál -  elődöknél, kortársaknál és utódoknál -  ugyanis 
az irányzatnak csak egyik-másik jegye, kezdeménye, m ozzanata figyelhető meg. Ismeretes 
például, hogy m ár a századelő viktoriánus kritikaja  (pl. Babitt vagy a 30-as években J . A. 
R ichards), de a költő-kritikus T. S. Eliot és Ezra Pound is szembefordul a rom antikával, m int 
a szubjektivizmus mértéktelen, féktelen formájával, individualizmusával s érzelmi túltelített
ségével, a költészetnek egyrészt m int misztikus revelációnak, másrészt m int társadalm ilag 
hasznos tevékenységnek felfogásával. Ezt csak felerősíti a korai egzisztencializmus, így például 
H eidegger, aki szerint ,,a művész a művel szemben és a m ű megalkotásának érdekében valami 
közömbös, a teremtés folyam atában m ár-m ár önm agát megsemmisítő átvezető közeg” . Bele
folyik az áram latba Ortega y Gasset reakciós teóriája a művészet ,,deshum anizacion” -jával: 
az em ber eltávolításával a művészetből, a művészet „felszabadításával” az em beri tartalm ak 
alól. Nyelvi (s nyelvtudományi) vetülete-eredője is van ennek a felfogásnak. Ismeretes, hogy az 
újszemantika -  nyilván a szimbolizmus és egyes avantgarde irányzatok hatására -  szkeptikus 
a beszéd szubjektív szemantikája, a szavak értelme, az emberi kölcsönös megértés tekintetében. 
(L. m inderre R. W eim ann: Az „Ú j kritika . . .” G ondolat K . Bp. 1955.)

A sokféle indíték sokfelé vezethet: az absztrakcióba, az „em bertelen” világba is, a szürreali- 
tásba is, az elkötelezettség tagadásába s a szenvtelen, leíró módszerekhez is. (Nincs itt mód 
kitérni a rra , hogy az irányzat milyen megoldásokban jelentkezik a regényben és elbeszélésben, 
de -  ismeretes -  ott is megvannak a kihatásai elméletben és gyakorlatban egyaránt: elsősorban 
az am erikai regényben és a nouveau rom ánban.) Nyelvi vonatkozásban is megfigyelhető a két 
főirányba való fordulás: egyrészt -  m int Somlyó György m ondja a m agyar Guillevic-kötet 
(Föld és víz. Európa, 1962.) előszavában -  a költői nyelv túlfut a „nyelvi limesek” -en, algebrai 

szintre ér, a másik vonal viszont a tárgyi egyértelműség világához fordul. Ezzel rendszerint 
együtt já r  a retorikának s a költői nyelv nem -értelm i (hangulati, zenei) „jelentéseinek” kiikta
tása, a pu ritán  szintaxis, a nyelvi sablonok előtérbe kerülése a  nyelvi teremtés korábbi költői 
igényével szemben.

Ez utóbbi felfogás a költészet területén -  m int m ár em lítettük -  költészetellenesnek látszik. 
Pedig, főleg a tárgyiasságra, a tárgyi világ önállósult költői élményére korábbról is lehet pél
dákat felhozni. Nem is beszélve a leíró költészetről meg az életképről, m ár a m odern tárgyias
ságra emlegetik példának Rilkét, U ngarettit, Reverdyt, Eliotot, Ezra Poundot, Guillevicet, 
Ponge-t (1. Illyés Gyula: Fóliáin, vagy a személytelen líra. K ötetünk előszavaként és Nagyvilág 
1964/9: 1376-1381, Kenyeres Zoltán: K ritika 1965/5: 57), sőt egyik-másik m agyar költőre 
(Szabó Lőrincre, G arai Gáborra) is utalnak, különösképpen nem  említve Kassák Lajost, aki 

pedig a legjobb példa lehetne (sőt Juhász Gyulától s egyes korszakaiban József A ttilától sem 
idegen ez a m agatartás). E tekintetben mégis azt gondolom, hogy sok elődnél a klasszicitásra
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való törekvést vagy a Parnasse-hoz való vonzódást értelmezik a m odern tárgyiasság előzménye
ként. M ég ha közös is bennük a romantikus tendenciák elhárítása, az „élet képei” -nek kedvelése, 
a táj, dolgok, tárgyak m integy személyes viszonyon kívüli leírása, az objektív festőiség felé való 
eltolódás vagy éppen az erős gondolati igény. M indez persze lehet a külföldivel konvergens
-  b ár mégis hazai -  fejlődés eredménye is.

Ám még a külföldi analóg jelenségekkel összevetve is, Fóliáin m agában álló eset. Amennyire 
nyilvánvalóak az összefüggések és a közös társadalm i, filozófiai gyökerek, annyira szemet- 
szúróak a különbségek is. így  például: más költők -  hogy úgy m ondjam  -  mindig magukon 
belül vannak, a világ, a tárgyak, a gondolatok, érzések csak általuk, az ő művészi tükrözésükben, 
ők és a valóság személyes viszonyában állnak előttünk -  csak így léteznek a művészi való
ságban. De a gondolatba, a  leírásba is belép, ha más nem , egy kitapinthatóan személyes, szub
jektív  elem: az értékelő, sugalló állásfoglalás. Follainnél a gondolatiság forrása nem az em ber 
és valóság viszonya, hanem  a ra jta  kívül levő valóságelemek találkozásának tanúsága. Fóliáin 
állandóan „m agán kívül” tartózkodik: egy dologi világban, melyhez -  első tekintetre -  semmi 
személyes kapcsolat nem  fűzi, s olyan formai világban, melyben a szándékos formáltság, választás
válogatás személyes nyom a alig tapintható ki. Semmi személyes viszony, szubjektív jelképi össze
függés nem  érzékelhető az egymás mellé „vágott” képek között (vö. ezzel szemben pl. Guillevic 
és a sziklák vagy a tenger stb .). Ugyancsak alig érhető tetten  a nyelvi megformálás vagy a vers
szerkesztés m unkájában az a nagyon is személyes lírai érdekeltség, am ire Rilke, Ezra Paound, 
Eliot, F rénaud, Guillevic stb. esetében m induntalan rábukkanunk (ahogy ott van -  egy prózai 
példát is m ondva -  A. Robe-G rillet formai kim unkálásában is). És talán  még nem  is ez a 
Follain-i költészet legszemélytelenebb jegye. A személyesség talán  nem  is elsősorban abban áll, 
hogy a költő mag áról beszél, hanem  hogy mindig valaki/ггг beszél. Ez a valakihez szólás az írói 
viszonyulás létalapjának látszott eddig mindenfajta költői megnyilatkozásban (az epikában, 
gondolati, leíró költészetben is), s ez a viszony rendkívül aktív még a Follainhez m agatartásban, 
formai eljárásokban igen közel álló Guillevic, Paul C haulot vagy A. F rénaud költészetében is. 
E viszonyulásban a költészet m indig vallomás jellegű. Nos, Fóliáin nemcsak hogy az én-t nem 
m ondja ki (legfeljebb kivételesen), hanem a megnyilatkozás alapviszonya is mindig egy én-től 
független harm adik személyek (emberek, dolgok, tárgyak) között áll fenn.

2. H ogyan fest most m ár egy Follain-vers, s hogyan közvetít mégis emberi s művészi m ondani
valót? A versek 9-19 egyenlőtlen, rímtelen sorból álló (túlnyomórészt szakozatlan) képek, 
illetve kép-montázsok. Első tekintetre sorokra tördelt prózának látszanak, de valami belső 
ritm us -  mely nem az egyes sorok önálló melódiájából, hanem  a költeményt felépítő montázs
egységek architektúrájából hangzik ki -  megragadó erővel a vers világában tartja. (Mellékesen: 
a költő 1955-ben és 1957-ben két ciklusban kötetlen form ával kísérletezett, de a kifejezés tagolt
sága, a teljesen azonos -  költői -  szemlélet és m agatartás „prózában”  is verset sugall. Inkább 
csak a részletezőbb kifejezésmód állítja szembe a gazdagító csonkítással, a dúsító redukálással
-  a verssel.)

A képek elemei: egy táj, egy nap- vagy évszak, egy -  kivehetőleg -  történelm i pillanat s tá r
gyak, dolgok, emberek. Szimultán egymásmellettiségben. A képekben csak elvétve történik valami, 
többnyire „állni látszik az idő” , egy időtlen időben vagyunk, mely inkább állapot, m int folyamat. 
Ahogy a képek sem az „élet” , sokkal inkább a lét, a létezés, pillanatképei. S am i ennél is fontosabb: 
m intha egy létmetszet véletlenjei hoznák össze a kép tárgyait, figuráit, időit és tereit. De nem 
„szabad asszociáció” ez: a kép egyes m ozzanatait m in tha nem  is asszociálná semmi, csak a 
véletlen. M ás is kerülhetett volna oda, ahogy az ottlevőkből is elm aradhatna valami. Egy a 
megszokottnál csonkább, de másrészről teljesebb, igazabb világ áll így előttünk. A képeknek 
nincs indokolt kezdetük és végük -  m int az örök, végtelen időnek sem - ,  elöl és hátul lezáratlanok, 
nyitottak. A metszet máskor mintegy a tudat, a gondolkozásfolyamat metszete, ám itt sem 
kezdet és vég keretei zárják be, szinte esetlegesen kimetszett szakasza a folyamatos tudati 
életnek. A gondolatfolyamat is nyitott -  nem vezet semmi lezárt következtetésbe.

. . . Értelm etlen, esetleges, kusza világ tehát? Nem , csupán a szubjektív emberi kategóriák
-  érték, jó-rossz, hasznos-haszontalan, jelentős-jelentéktelen, most és máskor stb. -  hiányzanak 
belőle. Sőt m aga az em ber is eltörpül, eljelentéktelenedik, m int a vézna gyerek „a  nagy égi 
boltozat a la tt” . (Ember és világ -  m int esetlegesség és örök -  aránya sokszor meg a groteszkség
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forrása: „a  bástyafalon egy taknyosorrú gyermek /  nézi a Göncölt s a  Fiastyúkot” . De az emberi 
kategóriák s az ember nélkül is van itt rend  és van törvény: a lét, a létezés véletlenjének rendje 
és törvénye. Villám ü t agyon valakit, fal dől rá , a megtizedelésbe beleesik, m eghal a harc
ban, -  így fordult a dolog. Végzet? M ég az sem: a végzetben még mindig érezzük egy bűn, 
egy tévedés követelte erkölcsi elégtétel metafizikai motívumát. T ragédia? A tárgyak, dolgok 
szempontjából ugyan nem, -  ők közömbösek. („Se örömnek, se fájdalom nak nem  hallszik hang
ja ,” ) A tárgyi világnak ez a közömbössége a Follain-i világnézet egyik sarkalatos pontja. Ebben 
a közömbösségben a szubjektíve fontos, m egrendítő semmi értelem m el nem bír. A halál is 
csupán véletlen („. . . végül / egy este m inden véget ér / . . . / Bekövetkezik a véletlen / örök 
já ték ra  / ítélt gyerekek / lárm ája közben” : Véletlen).

Em bertelen? Inkább emberieden, abban  az értelemben, hogy az em ber nem  különbözik a 
tárgyaktól, legfeljebb ha egy-egy gesztust végez: kezét m egfáradtán az asztalra teszi, megigazítja 
a haját, megterít, kenyeret szeg, hallgat vagy kiált stb. Csupa időtlen, örök gesztus („Míveli 
földjét az  örök férfi” . . .). Ez az em ber közös a tárgyakkal, abban is, hogy egy időtlen időben él, 
azaz hogy létezik. Csak létezik, -  nem  cselekszik. Nincs itt em beri győzelem. Nincs különbség 
m últ és jelen, történelmi és hétköznapi p illanat között. (Gyermekded dolog lesz az em ber idő
számítása, az időfordulók fontoskodó ünneplése; valóban, a légy akkor is úgy mászkál a falon, 
m int máskor, és ezer év múlva is „m ég m indig esik az eső / egy falu felett” : Századvég.) Korok 
s persze nemzetek feletti világ ez. De ha időtlen, -  mindig időszerű is: „semmi sem / időszerűtlen 
benne” -  m ondja Fóliáin egyik képéről.

Közös az ember a tárgyakkal abban  is, hogy egy mechanizmus része (többnyire szenvedő 
alanya). A „m egpróbáltatások” kategóriájába egyaránt belekerül a harapófogó m unkája, a fa 
korhadása, az emberi kétségbeesés, az erjedés, a cipőkrém kiszáradása, az oltóág agyagjának 
megrepedezése (Megpróbáltatások). Hasonló azonosításokat százszámra lehetne idézni. Elember- 
telenedés, eldologiasodás? Bizonnyal az. Az irányzat teoretikusai (így Robe-Grillet is) azonban 
úgy fogják fel, hogy ez a szemlélet az emberközpontúság helyébe egy szélesebb, egyetemesebb 
tudato t állít, melyben az ember nem  kényszeríti rá  az anyagi világra saját megismerő és értékelő, 
osztályozó kategóriáit, nem  helyezi m agát föléje, hanem bele, m int amazokkal közös létező . . . 
M inél közelebb áll az ember az anyagi világhoz, a természethez, annál inkább közös vele: 
a paraszt, a nő, a gyermek Fóliáin felfogásában -  úgy látszik -  rokonabb a tárgyakkal: más 
em beri alak úgyszólván nem is fordul elő, legfeljebb ösztönös létm ozdulataiban (öldöklés, 
szerelem, halál stb.). Amazok szám ára „ a  lét örök” .

Em ber, állat, tárgy közössége azonban nem  az összetartozó testvériségé, az em ber „egyes- 
egyedül” van a világban, szimultán esetlegességben a dolgokkal, tárgyakkal, m int m aga is dolog, 
tárgy (Ázsia). Az emberi egyedüllét, magány alapmondanivalója ennek a világnak. Nincs össze
tartozás dolgok és dolgok, dolgok és em ber, s nincs ember és em ber között sem. Anya és gyermek, 
testvér és testvér között fölsejlik néha valam i em beri kapcsolat, de egyébként közösségen kívül 
léteznek, még a szerelem sem kapocs: csak önm agáért van. Ez az életérzés az évek m últával egyre 
tragikusabbra, egyre fájdalm asabbra színeződik, ahogy egyre rem énytelenebb az embertől 
emberig vezető út (Magányok, Egy gyermekkor feketesége, A hangok).

M ár a lét központi szerepéből is, de az „egyedül-lét” életérzéséből is nyilvánvaló, hogy Fól
iáin nem m ent az egzisztencializmus világnézeti befolyásától. Még az egész lét-pillanat műfaj s az 
egyes kötet- és költeménycímek is (Létezni, Pillanat, Területek, Képek, Szavak, Halál, Élet, Tárgyak, 
Órák stb.) vagy egy-egy egzisztencialista m otívum ot, vagy a Sartre-féle „Situations” össze
foglaló címet idézik . . . Legvilágosabb ez a  befolyás a lét értelmezésében: egyedül örök a 
lét, az egyetlen valóság, melybe élet és halál, em ber, állat, tárgy egyforma joggal és érvény
nyel tartozik. De csak a tárgyi világnak, a dolgoknak léte szilárd, a m egm aradó (Időtlen). 
Az em beri lét -  magány, unalom  (az em ber csak „ül várakozva más időkre” : Vonalak), 
kockázat („V an ami nyugtató / . . . / lány-testben mely a lét / kockázatára kész” ) és ú t a ha
lál felé, halálvárás és halálrettegés („halál-teste testünk” ) s m indennek összefoglalásaként: szo
rongás. Feltalálható ez az egyszerű parasztasszonyban és körülötte m indenben, m inden ezt hor
dozza, ezt fejezi ki (Aggodalom) .  M intha a történelem is csupán szorongáscsomópontok 
kialakulása lenne: „a  nyugtalanság m ár gyülekezőben van az idő m élyén” -  írja egy 1910-es 
fényképpel kapcsolatban, „a  jövő zsúfolásig volt m ár iszonyatos tájakkal” -  ez meg 1940 
előtti kép.
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A h a lá lt ugyan sokszor sikerül „eldologiasítani” , am ikor is m int az élet egyszeri, egyetemes, ősi 
korrelatívum a lesz, általában azonban  fájdalmas törvényként s a szorongás egyik konkrét oka
ként jelentkezik  . . .  A létben azonban  vannak nem szorongó létezők is: ha vannak is „alattom os” 
percek, m ikor „M adár, levél re tteg  a léttől” , a létszorongás elsősorban az em ber sajátja. A tárgyi 
és á lla ti v ilág egyik ereje, fölénye az emberrel szemben az, hogy vagy nem  hal meg, vagy nem  
fél a ha lá ltó l, a pusztulástól. A  táj m it sem tud a történelm i szorongásról: hiszen az csak az 
em ber — s nem  az időtlen időben létező természet -  szám ára változás, hogy a ,,csönd-zónák”-ban 
„h áb o rú  tüze kelhet k i . . .  a  szunnyadó gazellák m ellett” , a tárgy pedig „ rá  se hederít a halálra” 
(Katona)  . . .  A tudat így válik teherré  s a tudatnélküliség a menekülés révpartjává.

3. E bben  az eldologiasodott, elembertelenedett, passzív, időtlen világban nincs hát semmt 
pozitív emberi s mai? Van, kétszeresen is van. Egyrészt azzal, hogy ez a művészet minden személy
telensége ellenére nagyon is személyes (így emberi) -  talán  nem  világnézetet, inkább -  világ/a/ón 
hordoz. Másrészt emberi főleg azzal, hogy -  m űvészet. . . De lássuk előbb az elsőt. Esetlegesek, 
véletlenek a létmetszetekben egybekerülő mozzanatok -  igaz. De éppen ezzel tükrözi a költő, 
hogy az a  világ, amelyben él, értelm etlen, belső erővonalak, értékrend nélküli esetlegesség. „Nem  
a képek értelmetlenek -  m ondja Illyés Gyula is - ,  hanem  az a lét, am it ábrázolnak. Annak m ai 
fo rm ája” . A tárgyak, dolgok foglalják el a lét tereit -  igaz. De ha egyszer ők a legszilárdabb, 
legvalóságosabb létezők egy létbizonytalanságban, szorongásban szenvedő és minden realitást 
absztrakcióvá, irrealitássá foszlató, eldologiasodott társadalom ban és világnézetben! Ez a tárgyi 
világ így egyrészt a menekülés szim ptóm ája, de egyben a tám aszra lelés, valam i szilárd tám pont 
m otivációja is (a tárgyak „ a  végérvényes világ nyom ását” éreztetik a kézben). . . . Régi igazság: 
nem  a művész embertelen, pesszim ista, dekadens, ha korának, társadalm ának embertelenségét, 
eldologiasodását, pesszimizmusát, dekadenciáját művészetével kimondja, kifejezi vagy akár csak 
sugallja, — kora, társadalma az. H a  művészettel teszi. M int Fóliáin.

E m űvészet azzal kezdődik, am iről nem is kellene beszélni: hogy egy-egy létmetszetben, a 
szim ultaneitásban esetlegesen egymás mellé kerülő létm ozzanatok egy művészi kiválasztás és 
elrendezés eredményei, s hogy ebből következőleg művészi szándék és cél dolgozik itt egy m egha
tározo tt em beri, gondolati, m űvészi mondanivaló érdekében. Nem merő leírás, leltározás s nem  
véletlen asszociáció műve tehát. Igaz (Illyés Gyula is beszél róla): az így kialakult rend értelm ét 
nem  m indig  könnyű m egtalálni, s az idő haladtával egyre nehezebb. Ennek eredendő oka a 
Follain-i kép sajátos többszólamúsága, azzal tetézve, hogy az egyes szólamok önmagukban is tel
jesek. Ez m ár az egyes Gépelemek esetében meghökkentő s izgalmas feladatot ró az olvasóra: 
tárgyi konkrétságukban, szó szerinti egyértelműségükben is művészi m ondanivalót hordoznak, 
de je lkép i, szimbolikus ta rta lm uk  is van. Kétségtelen, hogy egy olyan leírás, közlés, m int (pél
dául) „V alak i asztalra te tt kezekkel / arra fülel hol a barm ok vonulnak” (A  kenyér értéke) vagy 
hogy a  fészerek „a világ végéig érő fényes szántókra néznek” (Földművesek), valami konkréten 
túli u ta lá s t is hordoz. Fóliáin m aga is mondja, hogy a dolgoknak „re jte tt élet” -ük is van, ahogy 
van „rejte lm e térnek és időnek” , s ez a rejtett élet m inden konkrétben mintegy áttűnésként 
jelen  is van. Máskor meg a rró l beszél a költő: „D al á rad  ki minden tárgyból” , -  s úgy is van, 
m ert a  tárgy  nemcsak anyag, form a, szín -  bár m ár ezzel is beszédes jelkép - ,  hanem emberi 
környezet része, emberi m u n k a  eredménye, emberi emlékek, érintések hordozója („ők fűznek 
bennünket a való világhoz” ).

Persze, hogy mi a versbeli jelentése annak, hogy a sorom pót „ki lehet nyitni / éji órák alatt is” 
(Jelenségek) vagy hogy a falusi boltosasszony előtt az útszélen „átsurran  gyorsan épp egy / közön
séges m ezei nyúl” (Bolt), -  nehéz megmondani. S még csak fokozódik a nehézség, am ikor a 
képelem ek többszólamúsága egy egérben: egy m ontázs-struktúrában hangzik fel. Ezúttal a fő 
m egfejteni való nem csupán az egész versnek, az egész létmetszetnek és a valóságnak viszonyát 
érin ti, hanem  a képelemek és az egész struktúra viszonyát is: hogy milyen egészre, milyen közös 
összefüggésre utalnak a je lenetben  egybeszerkesztett -  s önm agukban teljes, értelmes -  elemek. 
Az АгсокЪ&п például egy darab ig  világos a montázsértelem , de aztán  azt olvasni: „ha  a  szép 
vakasszonyt / nézi az em ber /  a  fa attól még napfényes m arad” . Az egész és valóság viszonyát, 
illetőleg a  montázs többszólam úságát vizsgálva, nem olyan allegorikus megoldásról van persze 
szó, m elyben az emberinek következetesen valami természeti felel meg, -  de megfelelés van, leg
alábbis a  szimultaneitásban: olykor harmónia, olykor -  és legtöbbször -  meghökkentő vagy
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groteszk ellenpontozás form ájában. Az emberi állapot, gesztus m ellett van egy tárgyi, term észeti, 
helyi s időbeli szólam, melyek együtt mondják a verset (pl. A disputa napja, A bóbitás gyermek s tb .), 
vagy pedig a „tragikus” , történelm i, m agasabb szint mellett ott egy hétköznapi, átlagos, közömé 
bős is, m int A fö ld  képében, melynek utolsó öt sora:

hölgyeik szívében áru lás sz ivárgo tt s  nagyárta tlanu l a  történelemkönyvekre b íz ta
a szürke kisvárosban nevetve ette a p é k  a síró i f jú  k irá lynő t n a g y  tükre előtt.
nagy karéj vajaskenyerét

A szürrealizmusban oly kedvelt vízió sem válik m erő szürrealitássá, egyik szólamában teljesen 
reális, aztán az olyan megfogalmazásban, m int: „a  súlyos tekintetű lányok keresik a h a lá lt” , 
egyszerre kicseng a másik szólam is (Látomások).

M indennek következtében sajátos esztétikai helyzet áll elő: az em bernek, kinek-kinek m agának  
kell megteremtenie -  ha  nem  is az egyes tárgyi mozzanatok külön értelm ét -  az egész versépít
m ényben, az egész képben betöltött funkcióját, jelentését s az egésszel való összefüggésének tárgyi, 
szemléleti, művészi indítékait. M ert egy bizonyos: ez a rend művészileg nem  esetleges. E „m a g á n ” 
értelmezés lehetőségének, sőt szükségességének másik eredője is van : a versek nyílt struktúrája 
(a vers egyébként jellegzetesen zárt struktúra!). A tér- és időnélküliségből induló s o d a  nyíló 
versek minden irányú kiegészítését és értelmezését az olvasónak kell elvégeznie, m ár-m ár m agá
nak is költőnek kell lennie. Természetes, hogy ez többféleképpen történhetik: a Follain-versnek így 
az egyéni alkotó közreműködéstől függően sokféle értelmezése is lehet.

4. H a most már az egyes szólamok m ondanivalóját funkcionális kategóriákra akarnók lefor
dítani, az egyik szólam kétségkívül egy következetes gondolatiság, filozófiai hajlam, intellektualiz- 
mus. Korántsem arról van szó, hogy Fóliáin reflexiókat fűzne tárgyi képeihez, a képelem ek 
szim ultán egymásmellettiségéhez, hogy a képek valam i érvelő m űvelet eredményeként állnának  
így össze s valami gnóm ában, axióm ában, következtetésben csattannának ki. Igaz viszont,, 
hogy a képek mögött és a képekben elsőrendűen nem  az érzés, az önkifejezés, de még csak nem  is a 
festő-ábrázoló szándék, hanem  a gondolat: a világ és az ember intellektuális megfogalmazásának, 
egy következetes gondolati rendszer kidolgozásának szándéka m unkál. Különös ugyan  ezt 
m ondani egy látszólag csak leíró s montírozó költőről, mégis a képekből kibontakozó m ondan i
való elsőrendűen gondolat-közlés, m inden más csak ehhez eszköz. Az aztán Fóliáin sajátos,, 
egyéni és személyes művészete, hogy a gondolat csak egészen ritkán  ölti fel a közvetlen megfo
galm azás, kimondás, definíció formáját: tárgyi form át öltött jelképek, képek, szimbólumok hor
dozzák, ábrázolják, jelenítik  meg, sugallják.

E gondolatiságnak vannak igen pozitív erkölcsi, társadalm i-politikai vonatkozásai is. Ide 
tenném  azt a bátor esztétikát (ami persze világnézet is), mely a hétköznapi egyszerű világot ál
lítja a lét központjába, s hogy így ez a világ alakítatlan szürkeségében, sablonosságában is az 
ember környezete, érzések, sorsok jelképe, a  m indennapi gesztusok az élő, szenvedő, örvendő 
em ber gesztusai. Ebben a világban elhisszük az örök, immanens em ber realitását, s úgy érezzük: 
ettől a jellegétől kap a hétköznap, az egyszerű em ber távlatot, nagyságot, glóriát: „ a  házban 
m egterít egy asszony / alakja maga a dicsőség” , s ugyanígy „m egtöri kenyerét a béres”  (Emberi 
birtok)  vagy „Az öregasszony egy tojást törölget / konyha-kötényével” (A tojás) stb. -  Erkölcsi 
értelm ű állásfoglalás a  szegények, elhagyottak, szenvedők iránti vonzalma, -  szinte m ár sötét 
kizárólagossággal. A szorongás egzisztencialista absztrakt életérzését nemcsak a ha lá l, hanem  
konkrétan egy új háború tói való félelem m otiválja. Az értelm etlenül háborúba hurcolt s elpusztult 
katona meg általában az öldöklés képe időtlen s mégis időszerű makacssággal tér vissza egyre. 
A természetes, szép állapot a béke lenne, de ezt megrontja a „kortalan” háború (A  titok). 
A véletlen mechanizmusa is gyakran ölti fel a társadalmi gépiesség jellegét, ahogy a közömbösség 
is „hum anizálódik” „P om pa és lelkiismeretek nagy közönyé” -vé (Kegyetlen világ). A m agány és 
szenvedés tényében is sokszor érezhető egy társadalm i, em beri, erkölcsi motiváció sugallata 
(pl. Akik a lakájruhát varrják). Nem hiányzik Fóliáin embereiből a vágy valami szebb, jo b b  után , 
s ez is a társadalmi és erkölcsi ember belső gesztusa (Tanyai szolgálólányok öltözködése), ahogy az 
emlék -  ez a jellemző és kedvelt montázs-elem -  is a ma, a je len  sivárságát hangsúlyozza, három  
kovácsa pedig m ár tettleg is szembefordul a világ rendjével („m in tha  csak arra készülnének /
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hogy m inden erejük összeszedve / legyűrjék am i a  világot / ijeszti és szenvedted” ). -  Az élet 
szeretete  s az életet hordó vagy ígérő asszony, lán y  képe is a tárgyiasságon átsütő melegséggel 
tű n ik  elénk a filmkockákon. -  A munka életform áló, értelmet adó te tt -  más pozitív cselekvés és 
gesztus szinte nincs is a m űben - ,  a vele kapcsolatos gesztusok, eszközök, terek a legfőbb je l
képek. (A munka a szorongás feloldása is: az esendőség árnyában dolgozó embereknek „Eszükbe 
sem ju t  félni” : Napszámosok.) -  A szépség és művészet az örök dolgok, a lét örök értelmei közt foglal 
helyet (Piros alma). Szám talan  funkciótlannak tetsző tárgy, jelenség, alak, mozdulat éppen -  s 
ta lán  kizárólag -  azért kerül a képbe, -  m ert szép, s a múló időben az el nem múló szépséget 
rögzíti m eg állóképszerűen (a haját igazító m esterné, a küszöbön éneklő m adár, a fésülködő nő, 
egy „ h id eg ” ékszer, „hom ály-ölelte fehér kancsó” stb., stb.).

5. Egy másik szólam: a művészi-formai m ondanivaló. Legjellemzőbb erre a művészi form ára
-  stílusra  - ,  hogy leginkább más művészetek: elsősorban a festészet és a film  felől közelíthető meg. 
Bár m in t irodalom -  szavak művészete -  is re jt jó  néhány újszerűséget. Fóliáin a maga tárgyias- 
ság áb an  s személytelenségében nyelvileg sem ak a r beavatkozni a nyelvi esetlegességekbe, a 
kollektív nyelvi szilárdság létébe: alakító, változtató  s választó m unkája nehezen érhető tetten ,
-  b á r  éppen  „érdektelensége” nyilvánvalóan tudatos és választott művészi m agatartás. A nyelvi 
lét e felfogásában egyszerre érzékletesen reális funkciót kap az (egyébként más költőknél is 
gyakori) központozás mellőzése: a beszéd m int lét ugyanis nyitott struk túra , időtlen folyam at, 
nem  kezdődik és nem végződik egy versen. (H asonló -  szimbolikus -  funkciót kap más vonat
kozásban  a  szakozatlanság.) Fóliáin eljárása -  akárcsak a tárgyak esetében -  itt is azzal a meg
lepő tanulsággal szolgál, hogy a nyelvi kifejezés a  m aga „tárgyi” objektív létében is -  szép. 
(És természetesen foglal helyet a tárgyak világában, 1. Szavak) És hogy a közvetlen néven neve
zés, a  tárgyakkal adekvát, egyértelm ű nyelvi konkrétság, a puritán mondatszerkesztés és stilisztika 
s vele együtt a metaforikus díszeknek, retorikus és poedkus színtaktikának, de egyáltalán (m int 
Som lyó György mondja Guillevic kapcsán) „ a  harsányabb színek, a retorika burjánzóbb 
növényzete, a dallam lágyabb  hajlatai” -nak elhárítása  ugyancsak esztétikai érzéssel já r  együtt. 
A költészetben is, sőt -  úgy tetszik -  ott még inkább , mint a kötetlen beszédben. M indezzel 
kapcsolatos, hogy Fóliáin -  akárcsak a tárgyias, személytelen líra többi képviselője -  nem  lép a 
nagyfokú formabontás ú tjá ra : ez is beavatkozás lenne, valami szinte anyagian  szilárd létnek a 
m egbolygatása. -  Persze a  nyelvi-sdlisztikai-poedkai puritánság, dísztelenség nem a szépség 
elvetése, nem  a nyelvi művészet s a szemléleti fan táz ia  tagadása, sőt itt-o tt valósággal rom antikus 
és szürrealista  izzású, mélységű nyelvi lelemények vannak (mindehhez azonban az eredetit 
kellene idézni, mert a fordítás -  ha mégoly konzseniális is -  a m agyar nyelvrendszerhez való 
viszonyításra kényszerít). N em  idegen tőle a képes gondolkozás sem, sőt -  láttuk -  életképei 
egyben szimbólumok, m ásodik szólammal is rendelkező költői alkotások.

Fó liá in  stiláris eszközeinek forrásai mégsem anny ira  a nyelvben, a szavakban, a szavak 
egybeszerkesztésében, vers és zene „szükségesnél szorosabb szövetségiében lelhetők fel, hanem
-  m in t em lítettük (s m int Illyés is utal rá) -  a festészettel és a filmmel való rokonságában. „Az élet 
képei”  valóban  képek, ahogy Fóliáin is m ondja: „s m inden akár egy lehelletnyi rajz / egy kép 
d im enzióival” (A tojás). N em csak létmetszetek, festői értelemben is metszetek -  szavakkal festve 
(1. pl. Sasok útja). Szimultán jellegük is részben ezzel függ össze: nem lineáris egymásutániság, 
hanem  egy képdimenzióban egymásmelletdség. A Follain-verset inkább „nézni” -  egyetlen 
tek in te tte l appercipiálni -  kell, semmint időbeli rendben  olvasni. Az egyes elemek csak később
-  utó lagos analízis eredm ényeként -  kapják meg funkciójukat a kompozícióban. Nem véletlen, 
hogy B a rth a  László annyi kitűnő illusztrációban m eg tud ta  festeni ezeket a lírai verseket. És en
nek nem csak az az oka, hogy a nyelvi anyag á lta lában  konkrét tárgyak, színek, formák ábrázolata, 
hanem  a  vers kompozíciója is kép-funkciójú. Egyetlen példaként hadd idézzünk egy verset:

M ik o r  leszáll a z  este 
a hadikikötőkben  
lépcsőzetesen egym ás  

fö lö t t  ha jakat lá tn i  
nők mossák hosszan ő ke t

karjukban  gyerm ekekkel 
s  dalolnak vagy rem egnek  
va g y  ügyesen fe le ln ek  
egyetlen fé n y  se rezzen  
a z  oromzatokon.

( H a ja k )
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Csupa vizuális tartalom, csupa látvány. I tt is, más költeményekben is a jelző célja a láttatás, 
a főnevek tárgyi mivoltukban jelzik a „substantivum ot” : a szubsztanciát, az igék inkább álla
potot, sem m int cselekvést fejeznek ki, ahogy a  határozók is a tárgyias „hogyan”-ra, „hol” -ra 
m utatnak inkább, semmint -  mondjuk -  az elvont „m iért” -re . . . Persze azért a költészet -  Fól
iáin költészete is -  mégis a  szavak művészete, a létezésnek olyan m ozzanatait is meg tudja 
ragadni, am ire a festészet nem  képes, így a tárgyakat és atmoszférát meglebbentő mozdulatokat, 
a cselekvő mozdulatlanságot vagy egyáltalán am i a képen kívül s az em beren belül van. Azt pél
dául, hogy a présház „Szép helyen . . . / állt s já r t  helyén benne szépen mind a szív / kanyargóit 
énekszó belőle” , miközben egy óra „úgy folyt le m int egy em beri évszázad” , és még mindig 
ugyanabban a versben „H allo tta  az almafa / hullása zaját / a gyermek miközben / szopta a 
tejét egy jó  derék asszonynak.” (A z egek alatt)

A költői kifejezőeszközök másik forrásvidéke: a filmtechnika. Akárcsak a film, Fóliáin is egy 
vizuális és tárgyi jelrendszert alkalmaz: az értelm et, a m ondanivalót általában nem szóbeli 
összegezéssel, m agyarázattal, nyelvi-logikai művelettel, a költői-jelképi mondanivalót nem 
„szóelfordítással” : trópusokkal, j^o'képekkel, szómetaforákkal, szószimbólumokkal mondja meg, 
hanem jelenségek, tárgyak, tárgyként felfogott állatok, emberek egymás mellé „fényképezésével” : 
montázzsal. A modern montázs-technika m inden trükkje m egtalálható itt: a szaggatottság, 
sűrítés, a tér és idő feldarabolása, tér és idő határainak  elmosása, kép-, képsíkváltás, a szimulta- 
neitás fogásai stb. (L. ezekre Győrffy Miklós: A film és regény . . . K ritika 1965/6:36-37.) 
A szim ultaneitás révén nem csak múlt és jelen s jövő válik egyidejűvé („egy mindig jelen m últ” ) 
és a térbelileg elválasztott elemek egyhelyűvé, hanem  -  az egyazon képtechnika révén -  tér és 
idő szinte egyazon kategóriává: egymásmellettiséggé. Ez az egymásmellettiség első pillanatra 
funkciótlannak, esetlegesnek tűnik, annyira nem  látszik a képelemek közti összefüggés és egy
m ásrautaltság. Ennek illusztrálására egy verset mégis be kell m utatnunk:

Nem az-e az érzésünk, hogy egy film elején vagyunk, mikor még nem  világos, hogyan, m iért 
kerülnek egymás mellé a teljesen idegen „snittek” ? Nem tudjuk, honnan s mikor indulunk, hol 
vagyunk s -  időben, térben -  hová tartunk, sőt nem látjuk a vágások kapcsolatát sem, csupán 
egymásmellettiségük adott.

Győrffy Miklós idézett cikkében rám utat: milyen veszélyekkel is já rh a t ez a technika egy 
regényben. H át még egy líra i költői műben! I t t  ugyanis nincs hely és idő elég nagy számú kép 
összevágására, a m ondanivalót e néhány m ozzanatnak kell kim ondania. Ez a mondanivaló 
-  első olvasásra -  feltétlenül csak az esetlegesség, a hideg közömbösség és rend-, logikanélküliség. 
Innen ered az a különös ellentm ondás, hogy a költő egyszerű nyelvezete, szintakszisa, stilisztikája 
ellenére e költészet m ondanivalója nehezen ragadható meg. A költői nyelv sokáig a bábeli 
közlés-kifejezés -  a nyelv -  eszközkészletével, formarendszerével, stilisztikai lehetőségeivel operált, 
nehéz megszoknunk, hogy it t  a formai-művészi többlet -  meg a tartalm i mondanivaló is -  nem 
a szavakban, szavak kapcsolatában, stilisztikai felhasználásában, hanem  más tényezőkben: 
tárgyak jelképi funkciójában, a strukturalizálásban, képszerkesztésben, képek egymásmellettisé- 
gében realizálódik. Bár századunk eddigi művészeti esztétikájában sokban megváltoztak nemcsak 
az emóció-minőségek, hanem  ezek motivációja s kifejezőeszközei is, a Follain-féle művészet 
m aradéktalan átélése még így se könnyű feladat. M indaz, am it eddig a költészet lényegének 
tartottunk, nála vagy egyáltalán  nem, vagy erősen lefokozott form ában jelentkezik. M int költői 
gyakorlat is, elég szélsőséges megoldás: még egy lépés a tárgyiasság felé -  és a költészet megszűnik 
nyelvi művészet lenni, m ég egy lépés a szim ultán filmtechnika felé -  és az esetlegesség olyan 
fokára ju tu n k , ahol a struk tú ra  egybeesik a művészileg alakítatlan  valóság szimultán esetleges-

s  elemi m eta fizikáró l v ita tko zta k  
A  letarolt tájon g y e re k e k  
bám ultak egy f ia ta l  asszonyt 
k i  o tt zokogott m a jd n em  meztelenül

A  h ieroglifákkal boríto tt 
homok-dűnéken ü ldögéltek  
a z  alsóosztályosok ta n ító i  
a fe ke te  hegyfokon és a  
tulipánszínű öblön is  tú l

Ó a tengerparti m egyeszékhely  
fegyverre l tisz te lg ő  csapatai 
a m egtizedelt tengerészek temetésén; 
a z  eget üvegablakok ta rk á zzá k  
a tenger angelusza  v ibrál bennük  
m iközben fo ro g  a f ö l d  
s a z  Indiai-óceánon  
sz ip o rká zn a k  a  repü lőha lak.

(T e n g e r i kép )
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ségével, am ikor is a költészet megszűnik tudatos alakítás, szerkesztés, terem tés: azaz művészet 
lenni.

Fóliáin azonban nem teszi meg ezt a lépést. A legvizuálisabban tárgyias, a legfilmszerűbb 
képben is van  valami, am i az em bernek csak absztrakciókkal, m etaforákkal és csak nyelvi m űvé
szettel kifejezhető világába tartozik (másként m int költői módon nem  lehet m egm ondani azt, 
hogy „légy mászkált egy csöndtől nehéz / takaró m onogram ján” ). Költészetében így nem a negatív, 
a költészetet tagadó m ozzanatok, hanem  egy újnak, korszerűnek a keresése válik relevánssá. 
M iközben kifelé látszik m enni a költészetből, „csak” annak egy más, új ú tjá t s a költői proble
m atikának  új területeit fedi fel. A nyelvi egyszerűség felé fordulás nem  jelenti a m ondanivaló 
szimplifikálását, ellenkezőleg: a nyelvileg kitöltetlen térben -  a szim ultán képek közti hézagok
ban -  egy modern, korszerű, bonyolult m ondanivaló sűrűsödik össze. Az, hogy a tárgyi világ oly 
jelentős szerepet játszik költészetében, nem  csak az eldologiasodás szim ptóm ája, hanem  a költői 
világkép kitágulásáé is. Az, hogy a  sajátos irodalm i stílus eszközei helyett -  helyesebben: m el
lett -  m ás művészetek eszközeivel (is) él, nem  csak szegényedés, gazdagodás is. Egyoldalú gaz
dagodás, igaz. De, úgy látszik, az egyoldalú gazdagodásnak és kitágulásnak ezt az ú tját végig 
kell já rn ia  a  költészetnek, míg eljön a személyességet a tárgyiassággal, az irodalom  sajátos esz
közeit más művészetekből kölcsönözhető formanyelvi eszközökkel párosító szintézis pillanata, -  
vagy a költészet teljes dezintegrációja következik be . . . Fóliáin nem  a szintézis, de extrém  
példájával felveti, követeli a szintézis igényét, a fejlődési tendenciák integrációját. O lyan 
határesetet jelent, honnan a tovább, az előre -  csak visszafelé vezet.

P E R N E C Z K Y  GÉZA

Vilt Tibor művészete

Fél évszázadon át a magyar szobrászat alig emlékezett első jelentős mesterének, Izsó Miklósnak örökségére. 
A rom antikában gyökerező nyugtalan hang, a plasztika expresszív lobogású mozgékonysága szinte e ltűn t 
azokban az évtizedekben, am ikor Medgyessy és Ferenczy Béni csendes nyugalm ú alakjai mondták el a  leg
többet, a  legsúlyosabbat. A rom antika formális leszármazottjai, a neobarokk mesterek belefúltak a köztéri 
szobrok panoptikum ába, s egyedül Bokros-Birman kesernyés-fanyar Don Q uijotéi őriztek valam it Izsó 
kisplasztikáinak irracionális nyugtalanságából, de m intha ezeket a groteszk mozgású figurákat is a  búcsú 
ironikus légköre vette volna körül. Ezért volt váratlan V ilt T ibor székesfehérvári kiállításának lázas, szinte 
barokkosán b izarr összképe. Izsó öröksége mégsem hunyt volna ki? V ilt e kiállítással visszaadta a rom antikus 
eredetű líraiság hitelét, és úgy tetszik, olyan dolgokat tud vele elmondani, am ire a  klasszikusabb hangú nem 
zedék nem  is vállalkozott. A küzdelemnek és az átváltozásoknak lidérces p illanatait örökítette meg, a létezés 
kritikus és bá to r perceit, és ezzel közelebb került metamorfózisok láncolatán á t újjászülető korunkhoz, m in t 
bárki más a  most dolgozó m agyar szobrászok közül.

V iltnek ez az áttörése bizonyára váratlanul érte a közvéleményt. A művész hatvanéves, és évtizedeken át 
csak egy-egy felbukkanó művét, itt-o tt megjelenő nagyobb szobrát, vagy töredéknek tűnő apró kisplasztikáját 
láthattuk . A nagy kompozíciók, köztük a Tiszalöki Erőm űt díszítő figura, magukon viselték a korábbi eszten
dők megrendeléseinek unalmasra stilizált köntösét, a  kisebb szobrok pedig inkább nyugtalanító kérdőjelként 
tűnhettek fel, ha egyáltalán feltűntek, m in t egy életmű körvonalaiként. M aga V ilt T ibor is hozzájárult ehhez 
az észrevétlen pályafutáshoz; azzal a bohém nak titu lált, „játékaiban” elmerülő és a külvilágnak gyorsan 
megbocsátó természettel rendelkezik, am i hasznos az elmélyült munka szám ára, de hátrá lta tja  a külső sikere
ket. H ogy az idén Munkácsy-díjat kapott, és megrendezhette első (!) gyűjteményes kiállítását is, azzal aligha 
dicsekedhetünk. Az elismerés fénye az árnyékot is észrevehetőbbé teszi: azt, hogy eddig árnyékban m aradlak  
a kisplasztikán túlnövő nagy-forma területei. V ilt talán éppen most van azon a  ponton , amikor egy oldot
tabb környezetben életre h ívhatja nagym éretű kompozícióit is. Az Orvosi K u ta tó  Intézethez kom ponált 
kígyóval küzdő ember, vagy a pécsi klinikaépítkezések során megrendelt Prom étheusz-figura m ár V ilt leg- 
sajátabb világának teremtményei, egyenrangúak a  legsikerültebb kisplasztikákkal. Súlyra, tömegre és d i
m enzióikban azonban nagyobbak azoknál, ezért erkölcsi értékük is nagyobb, súlyosabb. H a Viltnek sikerül 
e m űvekkel a kamarazene u tán  a nagy zenekarokat is megszólaltatni, akkor az idei kiállítás csak nyitánya 
volt egy teljesebb életmű betetőzésének, akkor V ilt még visszamenőleg pótolni fogja a töredékesen m arad t 
Izsó Miklósi örökséget is.

*
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A kiállítás csak keveset m u ta to tt be a korai művekből, amelyek az elm últ húsz év termését készítették elő. 
Éppen csak jelzésként szerepelt V ilt egyik első komolyabb munkája, egy életnagyságú faszobor, az Ö narckép  
(1926). Archaikus merevség, szinte személytelen arc , némi egyiptomias utánérzés jellemzik. A klasszicizálásnak 
ahhoz az áram latához kapcsolódik, amely Beck Ö . Fülöppel, Vedres M árkkal és Pátzay Pállal az élen a rom an
tikus neobarokk és Rodint felhígító kései impresszionista plasztika giccses szélsőségeit igyekezett ellensúlyozni 
a húszas években. Vilt e szobrán semmi mozgalmasság nincsen, a modoros barokkosságtól való undora ekkor 
oly nagy volt, hogy a lírának m ég a látszatát is kerülte, holott később bebizonyosodott, hogy született lírikus. 
A merev, klasszicisztikus stílus természetesen erőltetett visszanyúlás volt nemcsak V ilt, hanem egész nemzedéke 
számára. Á tmeneti állomás, am ely -  ha nem hagyták el időben -  még m odorosabb stílushoz vezetett. K ülö
nösen a  m agyar körülmények között; — a húszas évek végétől kialakuló róm ai iskola, a fasiszta ízű o lasz- 
magyar barátkozásnak ez a  kultúrpolitikai kiegészítése a szimpla klasszicizmust csakhamar hivatalos 
stílussá „érle lte” . Sok magyar szobrász munkáján máig is érződik a róm ai iskola sorvasztó hatású lehelete, 
de a jobbak gyorsan elfordultak ettől az uniformistól, mert nemcsak a  hanyatlás szaga áradt belőle, hanem  az 
opportunizmusé is. Vilt ugyan 1928—29-ben és 30-ban elnyerte a  róm ai ösztöndíjat, de tág látóköre megóvta 
őt attól, hogy ezeket az éveket haszontalanul töltse. Későbbi m unkáin a  bronzművességnek és a figurák alak í
tásának olyan karcsú és fanyar stílusa figyelhető meg, am i rokonságot m utat az etruszk kisplasztikák groteszk 
arányaival. Lehet, hogy V ilt m á r akkor, R óm ában tanulmányozta az etruszkok hallatlanul érdekes, és az 
elkoptatott antik közhelyeknél sokkal invenciózusabb hatású művészetét.

A harm incas években aztán  á t is törte a  klasszicizmus korlátáit. A szabadon formált, szinte im provizatív 
mintázáshoz fordult, de nem a Rodin-féle impresszionisztikus felületjáték kedvéért, hanem hogy lírai te líte tt
ségű indulatait kifejezhesse. Ideges, nyúlánk alakok, hullámzó és a kéz formálásának nyomát viselő felület, 
szinte elsietett és befejezetlenül ható  figurák születtek műtermében. Rendkívüli érzékenység olvasható le közel 
életnagyságú bronzfejeiről is, az anyag öntörvényű viselkedésének és a modell lélektani jellemzésének bravúros 
összecsendülése. Vilt indítékait nehéz lenne külső hatásokra visszavezetni. Kétségtelenül érezhető szobrain az 
expresszionizmus hatása, de csak távolról, körülbelül úgy, m int Egry József balatoni vízióin, ahol e hangvétel 
éppen ekkor kezdett végleges és egyéni stílust ölteni. Nyilván ismerte V ilt a szürrealizmus eredményeit is, de 
ennek hatása csak később nyilvánult meg. Alapvető indítéknak még leginkább a művész belső karaktere k ínál
kozik, a  külvilág szellemi áram la ta ira  érzékenyen reagáló lírikus alkat, amely a benyomások gyors ábrázolásá
val igyekszik úrrá lenni a dolgokon. Kiemelném e korszak terméséből a M a g á n y  című bronzfigurát, amely
1944- ben született, és m int egy újkori Keresztelő Szt. János, oly csupasz szegénységben, de oly várakozó 
vertikálisként magasodik fel sziklaszerű talapzatáról. Ennek a periódusnak érzékeny líraisága a háború  
utáni évekig tart, s egyik legszebb emléke a G yerm ekfej háború u tán  (1946), melynek plasztikus teste szinte m ár 
nem is bronzból, hanem üreges árnyékokból form álódott. A látszólag szabadon, hebehurgyán összedobott 
formák m ögött azonban szigorú szerkezet rejlik, majdnem  hogy a  kubista festmények racionális rendje, és a 
formák töm ör hasábjain fodrozódó nyugtalan vibrálás csak lírai ráadás ehhez a biztosan komponált alakzathoz.
1945- ben készült a Magány testvérpárja, egy összecsuklani készülő, de ugyanakkor felfelé nyújtózó férfialak, 
amely a H áború  után címet viseli. Hasonló gondolatot fogalmazott meg sokkal kubisztikusabb form ákban 
Zadkine is a  porig bombázott R otterdam  pusztulását és újjászületését szimbolizáló híres szobrában.

Vilt m ár korábban is készített domborműveket, de ezek ugyanolyan organikus és lágy mintázású figurák 
csoportjait m utatták, mint az ez időből való kerekplasztikák. A negyvenes évek végétől azonban teljesen új 
stílus kialakulásának színterévé változnak a reliefek. A népmesék holdvilága, botként karcsú és fűszálként h a j
ladozó figurái, bohócok, libbenő kötéltáncosok, vízben tükröződő álomalakok jelennek meg a bronzlemezeken 
vagy a galvanizált vörösréz lapokon. A magyar képzőművészetben aligha lelhetnénk előképeikre, legfeljebb a 
lírában van párjuk, József A ttila  és Radnóti szürrealisztikus szóképei, a mesehangulatot a modern költő 
eszközökkel vegyítő versei ilyenek. A folklór hatása tagadhatatlan, de hogy milyen csatornákon ju to tt el 
Viltig, az szinte kinyomozhatatlan. Kézenfekvő Lorca hasonló álomképeket rögzítő rajzaira vagy Picasso 
rokon korszakára gondolni, de hatásukról beszélni túlzás lenne. T alán  itt is a közvetlen élményanyag, a 
hasonló helyzet, a háború és az embertelenség veszélyének azonos m otívum ai közösek csak. És így lett hasonló 
a művészi reagálás is.

M ert bár ezek a művek nagyrészt a  negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején születnek, eredetük a 
második világháborúban gyökeredzik. Nemcsak olyan konkrét vonatkozású dolgokra gondolok, mint a rra  a 
kentaur-kompozícióra, amely V ilt nyilatkozata szerint a légnyomástól egymásba préselt ember- és lótetem  
emlékét dolgozza fel, hanem álta lában  is az iszonyat és a kiszolgáltatottság lírai feloldására, a rosszat ellen
súlyozó álom - és tündérvilág megidézésére, és az  emberalakoknak az am orf formákkal való küzdelmére. 
A reliefeken kristályos tisztaságú rácsként jelennek meg az emberi és tárgyi figurák, és olyan harm óniába, olyan 
törékeny egyensúlyba kapcsolódnak, ami egyszerre ébreszti fel a nézőben a szelíd nyugalom és a borzongató 
veszély érzetét. A Kötéltáncos (1950) fonalra feszülő és a Nappal játszó alakja sikerrel intonálja az egész sorozat 
groteszken gyöngéd alaphangját, az egyik utolsó variáció a T ü kö rkép ek  (1964) pedig m ár végsőkig elabsztrahált 
formában, szinte az üveghangok csengő magasságában hozza vissza még egyszer a tém át. Vilt remekül alkal
mazkodik közben a reliefek anyagához is, és a bronz vagy a rézlemez plasztikus képlékenységét és sajátos ízű 
materiális tulajdonságait használja fel arra, hogy karcsú alakzatai ne vesszenek el a  túlzott elvontság steril és
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sem mitm ondó közegében. A domborművek szinte simogatnivalóan elevenek, és nem  ismernek lehetetlent. 
A Szék és hold ( 1956) látszólag banális tém ája is az anyag varázsos megelevenítésén á tju t  el a  költői sejtelmesség 
világába, s ez a kis remekmű ellenállhatatlan erővel idézi fel Lorca négysorosainak epigrammaszerűen töm ör 
líráját.

A dom borm űvek sokértelmű sejtelmességétől m ár csak egy lépés a plasztikák metamorfózisáig. V ili kisplasz
tikáinak egyetlen témája az átalakulás, de ezt lélegzetelállítóan izgalmas változatokban képes megfogalmazni. 
Nemcsak különböző értelmű figurák vegyülnek egymásba, hanem a szobor alapjául szolgáló anyag is a sze
m ünk előtt változik értelmes formává. A virágcsokrot tartó  emberalak itt is először bohócruhában lép elénk 
(1950), de később változik a köntös, és az olvadt fém salakos testéből bontakoznak ki a  jelenet kontúrjai 
(Nő virággal, 1954). Döbbenetes az a Fej (1953), am ely egy ló szegycsontjából készült, és rajta  a szemeket 

jelző nyílásokat üveggel és cérnával befont ablakok helyettesítik. A nyers, sercegően durva anyag Vilt keze 
a la tt it t elvesztette naturális jellegét, és engedelmesen követi a fantázia merész ugrásait. A tragikus és elégikus 
hang a Haldokló kentaur (1956) váratlan merészségű kompozíciójában, vagy a m ár em lített lócsontvázba 
ágyazott em beralak kettős figurájában ju to tt kifejezésre (Kentaur, 1956). Klasszikus tisztaságú megfogalma
zása ennek a fájdalomnak a Búcsú (1945—55) székre támaszkodó figurája. Külön csoportot alkotnak azok a 
művek, aho l V ilt a  reszelt, fűrészelt fémtestek egymásra rétegzett építményeiből form ált emberi alakokat. 
I t t  az elégikus hang m ár a m últé, s helyette töm ör monumentalitás, fantasztikus méreteket sugalló formák 
egyensúlyba hozott játéka és komor nyugalm a uralkodik. V ilt m intha a tektonikus mélységek redőit akarná 
em berfeletti erőfeszítéssel emberi figurává préselni. H a az anyaggal és annak súlyával birkózó szobrászt kissé 
szimbolikus távlatból nézzük, akkor a természet és a  nyers erők megszelídítésének héroszát olvashatjuk ki 
ezekből a  szobrokból.

*

Izsó nevével kezdtem beszámolómat. Messzire ju to ttunk  az ő verbunkos-táncos figuráitól, de a művészi 
mag tartás típusát tekintve mégis közelében voltunk mindvégig. V ilt táncol és játszik, tündéreket és szörnyeket 
kergat, fantáziája költői szabadsággal csapong, és ahelyett hogy a formák architektonikus rendjét építgetné 
— m ent M aillol és iskolája — a plasztikát a  mozgás és a mimika szolgálatába állítja. Természetesen ez a moz
gás im ár rég hem a verbunkos ritm usát követi, de ma is a tánc és a pantom im játékok közelében van. V ilt 
szám ára az anyag a szobrászatnak nem princípium a, hanem  képlékeny és súlyát vesztett álarc a mozgékonyán 
élő víziók előtt. Látszólag játszi könnyedséggel rúgja fel az építkezés szabályait, hogy a bronz mögül kikandi
káló m ozdulatnak vagy grimasznak szabad já ték tere t engedjen. Persze ehhez a  pantom im ikához bravúros 
technika kell, titkon a komponálás minden törvényének ismerete és m egtartása, m ert csak úgy lehet kiját
szani a szabályokat, ha két szaltó közt még szigorúbban betartjuk őket.

A groteszk ritmus, amely V ilt szobraiban bohócokot és kentaurok menetét idézi elénk, alapvetően lírai, telve 
nosztalgiákkal. E nosztalgiák révén tarthat rokonságot a romantikával, vagy még korábbról a barokkal. 
Ellentm ondások feszülnek itt a  szobrászat ősi funkciója; a  mozdulatlan m onum entum  és a romantikus értel
mezése: a  sok értelmű sejtetés között. Ezt a feszültséget m ár jól ismerték a  barokk szobrok ágáló, az anyagból 
kitörni készülő mozdulatai, és jól ismerték Izsó ropogós ritmusú, lépni és állni egyszerre akaró apró figurái is. 
N éhány évszázaddal ezelőtt az ilyen kétértelmű feszültség még elég körülírhatóan benne m aradt a vallási 
transzcendencia és a világi érzelmek kettősségében. A rom antika m ár polgári, nemzeti és etnikai ideálok vá
gyát, és e vágyakat elnyomó külső-belső korlátokat lá to tt érzelmi hevülettől e lragadtato tt teremtményeiben. 
M ilyen feszültségek teszik elevenné Vilt szobrait?

Első korszaka még szorosan kapcsolódik a hagyományosan romantikus szimbólumnyelvhez, a cirkuszi világ 
árnyalakjaihoz, a  Harlekinekhez. Ez az ősi, folklórba merülő típus mitikus személyek leszármazottja, az 
alvilágot m egjárt, vagyis az életet és halált egyaránt ismerő tragikomikus figura. Látszólagos könnyedsége 
tragikus ismereteket próbál felejtetni, de a tehetséges művész kezén ez a  szándék rendszerint a visszájára 
fordul, táncos lépteiről nemcsak az élet ismerszik fel, hanem a halál is. V ilt később tovább haladt egy kemé
nyebb és követelődzőbb m agatartás felé. A Harlekinek élet-halál fátylát eldobta, s helyette az organikus test és 
az élettelen massza kettősségét, paradox ellentmondásosságát próbálja harm óniába gyúrni. Ez is mítosz, az 
építő em ber, az örök Gilgamesek agresszívabb és monum entálisabb mítosza, ahol az árnyalakok helyét a 
városok masszív falai, s e falak közt lakó társadalom  megváltoztatásának szándéka foglalja el. Gilgamesi küz
delem ez sikerekkel és tragédiákkal, de mindig a felelősségtudat bátor és szuggesztív szépségével.

V iliben a szenvedélyek ugyanakkor fegyelmezett húron szólalnak meg, s gyötrő világnézeti ellentmondások 
vagy m egoldhatatlan élet-halál problémák patetikus illusztrációit nehéz lenne műveibe belelátni. Ez nem a 
művész felületességének vagy közönyének a jele, hanem  annak az intellektuálisabb és racionálisabb magatartásnak, 
am iben közös velünk is és egész korával. A nagy kérdések nem az érzelmek egyoldalú kihangsúlyozásával, nem  
a táncos pantom im ika végletekig vitt eksztázisával ju tn ak  kifejezésre, hanem  az árnyaltabb kérdésfeltevésben, 
a  lehetetlent kísértő és végül is megoldó intellektuális bátorságban. V ilt szobrai ilyen utópisztikusnak tetsző, 
de igen valóságos emberi vágyak művészi -  sokszor játékosan művészi -  realizálásaként tekinthetők.
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Vita a magyar klasszikusok jövőjéről
Féja Géza: Elő magyar irodalomtörténet

Illés Endre terve nem csupán napjainknak, hanem  könyvkiadásunk történetének egyik legnagyobb vállal
kozása. Gondosan végigtanulmányozta klasszikusaink kiadásának m últját, m iként a gyűjtőlencse: minden 
eredményét és tanulságát összefogta, ugyanakkor kiegészítette, továbbfejlesztette. Tervét egyetlen mam m ut- 
sorozat helyett részekre bontotta, ekként a megvalósulást könnyebbé teszi, és teret ád az olvasók válogató 
kedvének. Tárgyias megállapításaim mellé líra kívánkozik. Életem egyik legszebb álma válik valósággá: Illés 
Endre széttörte a „klasszikusok”  és a  „remekírók”  m ég a régi irodalom történet alkotta fogalmát s kereteit, 
méltó helyet ád azoknak, kiket a  régi irodalom történeti iskola nem ism ert vagy alig ismert, elfelejtett, illetve 
méltatlanul kezelt. Terve tehát korszerű irodalom történeti jóvátétel is.

M indaz, am it tervével kapcsolatban megemlítek, részletkérdésekre szorítkozó javaslat; részemről a  fentiek 
alapján csakis ilyen értelmű lehet a vita. Kezdjük „nagy klasszikusainkkal” . V itathatónak vélem, vajon 
Vajda János egész életművét ide soroljuk-é? Vajda nagy költői képességekkel rendelkezett, de életműve eléggé 
egyenetlen. A sorozat nem „irodalm árok”, hanem az olvasó nemzet részére készül, nem hatna-é termékenyí
tőbben egy bőséges válogatás? H iányzik ebből a sorozatból Krúdy. Igaz, gyűjteményes munkáinak a  kiadása 
csak az im ént fejeződött be, s a  te rv  többi sorozatában bőséges helyet kap. Mégis, nem volna helyénvaló ide 
sorolnunk legalább az „Asszonyságok díját” . (K rúdy  ezt tarto tta legkülönb regényének. Osztom vélemé
nyét.)

Illés E ndre eldöntendő kérdésnek tartja, hogy a  „M agyar rem ekírók”  sorozatának a megindítására 
szükség mutatkozik-é az elkövetkező öt esztendőben? Igennel szavazok, mivel az anyag jelentős része hozzá
férhetetlen. A sorozatban ta lán  helyénvaló lenne külön kötetet adni a m agyar reneszánszíróknak, valam int 
Pázmány Péternek. A Pázmány-kötetben pedig helyet adnék levelei javának , mivel mind történelmi jelentősé
gük, mind pedig műfaji értékük rendkívüli. Ugyancsak külön kötetet javasolok a kuruc költészetnek. A kuruc 
szabadságharc volt a mi „szent háborúnk”, önálló költészetet terem tett. S végre a Thaly-kérdést is meg 
kellene oldanunk. Thaly „kuruc balladái” saját m űvei, ám nem egy ném inem ű eredeti maggal is rendelke
zik, máskor rongált töredékeket fejlesztett tovább, vagy változatokat illesztett össze. Thaly költeményei 
egyébként értéktelenek, ezek a  versei azonban szépek, és jellemzők a kuruc korra. Helytelennek tartom  tehát, 
hogy teljesen kirekesztjük őket irodalm unkból, függelékként és kellő kritikai m agyarázat kíséretében az említett 
kötetben lenne a  helyük. Különös örömömre szolgál II . Rákóczi Ferencnek, a X V III. század egyik legkülönb 
magyar írójának a rehabilitálása. Felvilágosodásunk ősének tartom , buzgó katolicizmusában is találunk 
rebellis vonásokat, így a janzenizm ust, azután a vallást szigorúan elválasztotta a klcrikalizmustól. ö  értékeli 
először osztályokra tagoltan társadalm unkat, s ennyire kemény, bátor ítélő erővel majd csak Kölcseynél talál
kozunk. Megillető hely ju t a X V I— XVII. század emlékíróinak. Az erdélyi emlékírókból még a két világ
háború között több kötetes m erőben történelmi jellegű válogatás je len t meg. Most bizonnyal emlékirataink 
szépirodalmi jellegű mérlegelésére kerül sor, ez ped ig  annál fontosabb, mivel emlékiratainkat tekinthetjük 
a magyar regény kezdetének, s tegyük hozzá: jóval különb „kezdetnek’, m int Jósikát és elődjeit. Nagyszerű 
szépirodalmi anyagra lelünk itten , s ebből a szem pontból a retrogád történelm i szemléletű Cserei M ihály 
emlékirata is kincsesbánya, pé ldáu l Jókai „Erdély aranykora” című regényének teljes anyaga m egtalálható 
nagy novella formájában. V ajon a  „jó-öreg G vadányi” Peleskei nótáriusának nem szoríthatnánk helyet? 
A „parlag” véleményét fejezte ki, de igen jellemzőn és üde humorral. K atona József drámáihoz mellékein ém 
csodálatosan merész, előrerohanó, „avantgardista”  verseit. Juhász Ferencéknek ő az egyetlen elődje. Jósika  
Miklóst elhagynám a remekírók sorából. Teljesen egyetértek Illés Endrének a „Népszabadság” -ban m eg
jelent Jósika-értékelésével. Jósika irodalomtörténeti jelentőséggel rendelkezik, de időálló s olvasható művet 
nem hagyott. Irodalom történetünkből nem h iányozhat, remekíróink sorából inkább. Tolnai Lajos „Sötét 
világ”-a egy ízben már m egjelent a két világháború között, de csonkán, utolsó fejezete nélkül. Ezt annak 
idején m egírtam , a  kiadó nem tu d o tt a csonkításról, a  sajtó alá rendezőnek a hibája. Az új kiadásnál m in
denesetre a  szöveg teljes revíziója kívánatos. A X IX . század em lékiratainak elegendő egy kötet? Gondol
junk csak a  48-as szabadságharc megjelent és még ki nem adott em lékiratainak a tömegére. A kiemelkedő 
történelmi alakok emlékezései m ellett a  névtelen közemberek hátrahagyott irata ira  is gondolok. Egyik vidéki 
múzeumunk Bem seregében szolgált közvitéz em lékírását őrzi, a szabadságharc ennyire közvetlen, emberi 
átélésével alig találkoztam. Ju s th  Zsigmond válogatásánál, azt hiszem novellái javának a közrebocsájtása 
kívánatos. Legmegbízhatóbb korai realistáink egyike, még a harm incas években is lépten-nyomon a figu
ráival találkoztam. Emellett naplójának néhány fontos részletéről se feledkezzünk meg. Végül: M ikszáthnál a 
„Beszterce ostromá”-t nem cserélhetnők fel „A fekete város”-sal, egyik legkitűnőbb történelmi regényünkkel?

A „M agyar elbeszélők” -sorozat hetedik kötete Gozsdu Eleké. „T an ta lu s” című novella gyűjteményét 
szerencsésebb válogatásnak ta rto m , mint a közelm últban megjelent „N em es rozsdát.”  A „T antalus” egész 
anyagát közlendőnek vélem, s v ita tható  kérdés, hogy nem érdemelné meg összes novellájának közrebocsájtá- 
sát? Önéletírása kéziratban m arad t, talán érdemes lenne megvizsgálni. Ju s th  Zsigmondtól „A  pénz legendája”
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helyett a  „  Fűim  us” - 1 ajánlom, a m agyar főúri osztály első nagyszabású és tudatos kritikáját. Lövik K árolytól 
„A kertelő agár”  mellett inkább novelláit ajánlanám , Krúdytól a ,.V alak it elvisz az ördög” helyett a „ N ap ra 
forgó” -!, an n á l inkább, mert igen helyesen besorolást nyert folytatása, a „Kleofásné kakasa” . K im arad t 
a sorozatból Cholnoky Viktor, legalább egy válogatott kötetet érdemelne, akár a  sorozatban, akár azon kívül. 
Török G yula „Zöldköves gyűrü” -jének a  kiadása különösen szívügyem, ám Török elbeszéléseivel ugyancsak 
az első vonalba emelkedett, legjobb novellás könyve, a  „Szerelmes szívünk” többnyire könyvtárainkból is 
hiányzik. Javaslom  tehát válogatott novelláinak a közrebocsájtását. Remenyik Zsigmond „Vész és kalandja” 
mellé kívánkozik folytatása, „A z idegen” , utolsó kisregénye és kulcs mind életéhez, m ind pedig irodalm i 
hagyatékához.

A „M ag y a r költők”-sorozatba két költő beiktatását javaslom : Sárközi Györgyét és Sinka Istvánét. Sárközi 
egészen eredeti hangot ütött meg líránkban, és teljes költői pályát írt be. A két világháború között két lírikus 
jö tt a folklór vidékéről: Erdélyi József és Sinka István. Volt idő, midőn m indketten a  költészet csúcsait j á r 
ták, Erdélyi tárgyköre gazdagabb ugyan, de Sinka mélyebb költő. Szerény véleményem szerint egy válogatott 
kötetet feltétlenül megérdemel.

A „M ag y a r drám a mesterei”, a  „M agyar kritika története” és az „Életm űvek” tervét és elvi szempontjait 
teljes m értékben helyeslem. V alam i azonban hiányzik ebből a tervből, bár talán nem  is ide tartozik: a  két 
világháború között keletkezett új m űfaj, a társadalomrajz. Jelentőségéről az új nemzedékek sokat olvasnak, 
de a m űvek nem  jutnak kezükbe. Részben ennek köszönhetjük, hogy a mai eseményeket nem  tudják a tö r té 
nelem eleven folyásába helyezni, hiányzik „m értékük” , illetve egy „ideális követelmény” szerint mérnek. 
O lykor-olykor pedig immár bizonyos rózsaszínű köd kezdi bevonni a m últat. A két világháború között 
született társadalomrajzok új kiadása csakugyan nem  a Szépirodalmi K iadó feladata. Ám a kiadó, kire 
a feladat v ár, egyenest ellenséges érzülettel viselkedik a társadalomrajzzal szemben. Ez a  kérdés azonban 
külön írást kíván, s most csupán a teljesség kedvéért vetem föl.

A bban a  reményben írom soraim at, hogy ezáltal néhány árnyalattal talán hozzájárulok ennek a korszakos 
vállalkozásnak a sikeréhez. Korszakos? Igen, mert most kap az olvasó először „élő m agyar irodalom történetet” . 
Éppen ezért mintegy fél íves „u tóhangokat” javaslok a  könyvekhez. Az olvasó igényli ezeket, emellett: számos 
mű nem  nélkülözhet bizonyos „m agyarázatokat” . Jobb , ha utóbbiakat rideg közlés helyett feloldva adjuk. 
A kevésbé ism ert íróknál (pl. Ju s th  Zsigmond, Gozsdu Elek, Papp Dániel) műveik bibliográfiáját is csatolnám

Végül szólanom kell Illés E ndre tervéről, m int írásműről. ítélőképessége, kritikai ösztöne és ízlése sehol 
sem hagyja cserben, terve az esszé m agaslatára emelkedik. Nemes, aszú ízére emlékeztető, de többnyire 
rejtett pátosza most teljes erővel fölcsap. Nem csupán eszével írta, hanem szívével is. Ezért azt is láthatjuk, 
hogy im m ár ugyancsak korszakosnak tekinthető működése könyvkiadásunk irányítása terén szellemi értékei 
mellett m ilyen mély érzelmi tartalékból táplálkozik.

Kiss Ferenc: Mai prózánk és a klasszicitás

Nagy alkalom nak érzem a v itá t, am it klasszikusaink kiadásáról a K ritika indított. Az érték-őrzés ügye 
önm agában is elég volna, hogy érdekeljen bennünket, de a felhívás ténye a beleszólhatás lehetősége s m ajd a 
megvalósulás illetékességünk p róbája  is. S hogy ez m it jelent, nemigen szorul m agyarázatra. Az em ber 
először m eg is lepődik: micsoda kényeztetés ez! egy könyvkiadó vezetője megkérdi az olvasót. -  De az tán  
ham ar ocsúdunk s már jogunknak érezzük a tervezésben való részvételt és rosszalljuk, hogy csak az egyik kiadó 
tisztelt m eg bennünket. Félreértés ne essék, nem az illetékesség mámora szította fel szomjúságunkat, hanem  az 
a gond, hogy Illés Endre tervezetéről a  többi kiadók program jának ismerete híján nem  lehet teljes biztonsággal 
véleményt m ondani. Hiányairól nem  tudhatom , hogy valóban azok-e -  aránytalanságai a magyar könyvkiadás 
egészében ta lán  értelmet kaphatnának. J ó  lenne tehát tudni, milyen művek, milyen terjedelemben, kinek a 
szerkesztésében, mikor, hanyadjára s milyen példányszámban jelennek meg az eljövendő évek során.

Azt hiszem  a kiadók legalább annyit nyerhetnének ezen, m int az olvasók. Az árleszállításról tudjuk, hogy 
kényszermegoldás. Azt is tudjuk, hogy a  kultúra piacain a beruházások megtérítését nagyvonalúan kell m érni. 
Ez az a te rü le t, ahol nehéz m egm ondani, hogy a felhasznált milliókból mennyi a szükséges áldozat s m ennyi 
az oktalan ráfizetés. A rossz gazdálkodás lehetőségei épp ezért itt a legnagyobbak. Az eladott művek példány
száma -  tud juk  -  nem a legbiztosabb minősítő tényező, s sajnos kritikánk sincs azon az erkölcsi-szakmai szin
ten, hogy ilyen ügyekben is irányadó lehessen. Ilyen körülmények között szinte elengedhetetlen a  rendszeres 
eszmecsere kiadók és olvasók között. A közvéleménykutatás egész hálózatrendszerét kellene kiépíteni ahhoz, 
hogy ez a kapcsolat termékeny lehessen -  s ha Illés Endre előterjesztésének nem  volna más haszna, csak 
az, hogy ráeszméltet a mulasztásokra s ezzel indítást ad  az esedékes folyamatnak -  ezzel is nagyot lendítene.

De van  m ás haszna -  praktikusabb értelme is. M indenekelőtt az, hogy korrigálni igyekszik az elm últ 
évtized súlyos, olykor szégyenletes h ibáit. Megnyugtató, hogy a magyar irodalom értékrendjét kifejező Magyar 
Remekírók tervezetében irodalm unk m inden nagy teljesítményének helyet szán. Név- és címjegyzéke nyilván 
sok ellenvetést támaszt majd, -  nehéz is lenne mindenki beleegyezését elnyerni ilyen dolgokban. Én sem értem
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például, m iért nem szól részletesebben a  m agyar kritikát reprezentáló kötet tervéről. Azt sem, hogy m ért nem 
ju t hely Gaál Gábornak, Schöpflin A ladárnak és Bálint Györgynek egy sorozatban, ahol Bölöni György és 
H atvány Lajos szerepel. Nehezen m agyarázható, hogy Veres Pétert nem  legkiválóbb műve a S zá m a d á s, 
hanem három  kisebb regénye képviseli. Egy sorozatban, ahol Lövik K ároly, Révész Béla és Bíró Lajos jelen 
van, nemigen hiányozhat Tömörkény s ta lán  szaporíthatnánk is még a példákat -  de ellenükre is tény, hogy 
Illés Endre tervezete klasszikusaink irán t meglepően nagyvonalú és bőkezű.

T alán túlságosan is bőkezű. Amilyen szükségesnek látszik pl. a diadalm as Olcsó Könyvtár megújításának terve 
(sok ezer családi „kiskönyvtár” megalapozását tenné lehetővé), annyira kétséges, hogy a N a g y  k la ssz ik u sa in k , 

M a g ya r R em ekírók , M a g ya r K ö ttö k  cím ala tt eltervezett sorozatok s a nem rég megjelent Kaffka-, Nagy Lajos- 
gyűjtemények s a folyamatban levő Mikszáth-, Jókai-, Móricz-kiadások u tán , illetve velük egy időben ugyan
ezektől az íróktól még 5-10-15 kötetes válogatást is szükséges lenne kiadni. Ez is olyan kérdés, amiről csak a 
teljes kiadási terv ismeretében lehetne érdem ben szólni.

H agyom  is h á t a név- és cím tár toldozását, foldozását, van ennél gyengébb oldala is ennek a  tervezetnek -  és
pedig az, hogy rejtve hagyja a tervezés legnehezebb gondjait. Pedig érezhető, hogy vannak ilyenek: „össze 
kell törnünk a nemzedékről nemzedékre továbbélő irodalomtörténeti kliséket -  és megszabadulva minden 
egyoldalúságtól -  mégis teljesebben kell bem utatn i az írót, mint ahogyan a hagyományos klisé teszi” . -  Sokat 
sejtető m ondat, s a tervezet akkor lenne igazán jó , ha a mögötte rejlő elgondolást részletesen is előadná. Jó  
lenne látnunk mi az, am it klisének m inősíthetünk, s mi az, amit szervesen tovább kell építenünk.

Azt m indnyájan érezzük, hogy irodalom történet-írásunk s vele a  kiadás-politika is új fázis előtt áll. A lezaj
lott szakasz fő tendenciáját irodalom és osztályharc összefüggéseinek felderítése határozta meg. Nem gondolom, 
hogy e szempont elvesztette volna jelentőségét, de további termékenységének im m ár elodázhatatlan feltétele, 
hogy az esztétikai kategóriák lényegébe hatolva -  azokkal egybeforrtan működjön. Azt jelentené ez, hogy a 
mű ereje, szépsége lenne minden m agyarázat és értékelés alfája, s ebben az esetben a  politikum a maga alkalmi 
jelentősége szerint illeszkedhetne az esztétikai értékek rendjébe, érvényhez engedve azokat a tartalm akat, 
melyek iránt társadalmunk jelen szakaszában fogékonyabbak vagyunk, m int korábban. Tegnap -  m int isme
retes -  az volt a  kérdés, kié a hatalom , m a az érdekli az írót, hogyan lehetne jól élni a hatalom m al, hogyan 
lehetne otthonunk az ország és a világ, m it tehet ezért az egyes em ber s mennyi a felelőssége azért, am it tesz. 
Szolgálat és szuverenitás, jellem és szerep, érdem  és fizetség, igény és lehetőségek, cél és eszközök kínzó ellen
téte izgatja a  gondolkodó em bert s ezekkel mérkőzött minden jelentős m ű az utolsó évek során. A kritika régen 
tudja m ár, hogy e művek értelmezéséhez és értékeléséhez az eddiginél mélyebb léleklátó készség, nagyobb fokú 
morális érzékenység, alaposabb filozófiai tudás kívántatik. Az irodalom tudom ány -  bár vannak biztató jelek -  
egyelőre csak vonakodva veszi át az élet és irodalom  friss ösztönzéseit, s ezért irodalomtörténetünk vonulatá
ban éppen azok a rétegek m aradnak rejtve, amelyek révén a hagyomány m egújulhat s kultúránk aktív ténye
zőjévé elevenedhet. Hogy a M a g y a r  R em ek író k  140 kötetre tervezett sorozatának legalább nagyobbik fele iro
dalm i világképünk szerves részévé válhasson, ahhoz fel kell fedeznünk m últ és jelen között az összeforrás 
legalkalmasabb pontjait. Félő azonban, hogy az a buzgalom, mely a  K affka-divattal párhuzamosan Csáth 
Géza vagy Kosztolányi iránt éledni kezd, nemigen lesz elég évszázadok termésének korszerű válogatásához 
és friss interpretálásához. A kapcsolat term ékenyebb szálait, úgy látszik, m a is a költők fogják biztosabban. 
A nagyszabású, újraértelmező esszékkel ugyan m a ők is adósak m aradnak, de nagyon érdemes lenne tanulm á
nyozni, milyen vonzás köti Csanádi Im rét, N agy Lászlót, Juhász Ferencet a  régi magyarsághoz: Balassi s a 
prédikátorok műveiben formát öltő etoszhoz s a népköltészet mely rétegei felé fordulnak nagyobb figyelem
mel? M ért érdekli Németh Lászlót Petőfi, Illyést Teleki László? Benjámin rezignációjának ismeretében 
Aranyról tám adhatnak új gondolataink, Sánta Ferenc némely műve K em ény felé nyilall. A klasszikus művek 
alapján készült filmek, színházi felújítások nyom án tám adt viták m indig fényt derítenek a mű s a  kor irodal
mának valamely hozzánk szóló titkára. Töredékes utalások ezek az irodalom történet hatalmas anyagához 
képest, de nem  is hiszem, hogy valami gyökeres újraértékelés volna szükséges, csak azt, hogy szempontjaink 
és módszerünk megújításának elsőrendű forrása most is, mint régen, napjaink élő művészete.

Nem csupán a  névjegyzék kiegészítését jelenti hát, ha úgy véljük, hogy a M agyar elbeszélők sorozatát Sar- 
kadival lezárni súlyos hiba lenne. Pedig Illés Endre ezt ajánlja, noha a költők esetében Garai G áborral zárja 
a sort. Ez a következetlenség azért szorul korrekcióra, mert irodalm unk legizgalmasabb jelenségét hagyja 
figyelmen kívül: azt a tényt, hogy a líra hegemóniája szűnőben van, hogy eszmei bátorság, formai találékony
ság, időszerűség és egyetemesség dolgában epikánk újulása, növekedése meggyőzőbb, mint a líránké. Igaz, 
hogy a lírában most is akadnak kivételes teljesítmények, de a prózában áram lattá  szélesedett a hazai új hul
lám, s olyan műveket term ett, amelyeknek értéke az irodalom történet nagyságrendjében is számottevő. 
S m ár bizonyítani sem kell, hogy így van. K ritikánkat sok mulasztás terheli, de azt el kell ismerni, hogy a 
próza új vállalkozásait lelkiismeretesen fedezte s említett győzelmeit törvénybe iktatta. Ügy volna jó , ha a 
maga eszközeivel a könyvkiadás is ezt tenné. A M a g ya r elbeszélők Eötvös Józseffel kezdődő sorozata az 
E b éd  a K asté lyban , Sánta Ferenc novellái s a  H ú s z  óra, a Részeg eső , a R o zsda tem ető , a H id eg  napok, a P róféta  
voltá l s z ív em  és mások legjobb művei nélkül m a m ár csonkán hatna. -  S megsínylené ezt a R em ek író k  ügye 
is, m ert az interpretálás új szempontjai csak úgy érlelődnek ki, ha epikánk legfrissebb termésének jellege 
felszívódik az esztétikai gondolkodás ereibe, ha mértékké, műértő-készségünk részévé szervesedik.
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Persze ehhez nem elég az im ént hiányolt sikeres művek beiktatása a tervezetbe. Frissebb látás, mélyebb, 
árnyalatosabb értelmezés, vonzóbb és életszerűbb jellemző készség nélkül Remekírók nagyra szánt sorozata 
nehezen v á lh a t eleven forrássá. M eg kellene újítani tehát a  szerkesztői apparátust is. Nem jól van az, ha 
könyvek egész sora négy-öt tekintélyes szakember ízlésének van alárendelve, s az sem, hogy az élő irodalom 
dolgaiban álta lában  az irodalomtörténészeké a döntő szó. A nagy antológiák ügyét ideje lenne legalább egy
szer, próbaképpen  ismét nagy írók kezébe tenni. O ldani lehetne ezzel azt a  feszültséget, mely az alkotás és az 
adm inisztráció között időnként észlelhető. Megoszlana a  felelősség, eseménynek szám ítana egy új antológia, 
élénkebb lenne az irodalom belső élete s talán a gondolatok is bővebben teremnének.

Lukácsy Sándor: Remekírók, akik több figyelmet kérnek

Nem az egészhez, csak a gusztusos tervezetek néhány pontjához fűzök megjegyzést.
1. Erdélyi János nem klasszikus? A Magyar Remekírók listájában hiába keresem nevét. Érteném , ha a sorozat 

csak verset, szépprózát, könnyen folyó olvasmányt kívánna nyújtani. De a terv nem  álta lában  rekeszti ki a 
kritikusokat: Gyulai Pál benne van, Péterfy Jenő szintén; külön figyelmeztetés u tal a rra , hogy Tolnai Lajos 
bírálatai sem fognak hiányozni; és lesz egy antológia a  X IX . századi kritikusok: Bajza, Toldy, Zilahy Károly 
és mások m unkáiból -  Erdélyi János m ég itt sem em líttetik, legföljebb azt rem élhetjük, hogy az „és mások” 
közt kap m ajd  helyet.

Üldözi ezt az írót a balszerencse. Teljes kiadása sosem volt; fontos művei m aradtak  kéziratban mindmáig, 
vagy álnevek a lá  rejtve régi lapok tem etőjében. Verseiből először és utoljára 1844-ben (!) jelent meg nagyobb 
gyűjtemény, úgyhogy sokan azt hiszik, később m ár el is hallgatott a költő, holott haláláig hű  m aradt a lírához, 
és ha összeszedegetnék szétszórt verseit, kiderülne, hogy nemcsak Arany Jánosnak voltak őszikéi. A kritikus 
sem igen já r t  jobban: jellemző, hogy a  polémikus cikk-váltásból, melyet Gyulai Pállal folytatott, a legutóbbi 
időig csak az t adták  ki kötetben, am it a  vitéz kis ú r ír t, Erdélyi János válaszát nem , így aztán könnyű volt 
Gyulainak száz esztendeig diadalm askodnia. K riza népköltési gyűjteményének több új kiadása is van (és jó , 
hogy van); Erdélyi Jánosénak nincs. T avaly  volt születése százötvenedik évfordulója, s akiért három tudo
mányág -  az irodalomtörténet, a  néprajz és a filozófia -  versenghetne, egyetlen sorának kinyomtatását sem 
kapta m eg az emlékezés jeléül. És most a  remekírók közül is kihagyják.

T alán  azért, mert stílusa nehezen élvezhető? Balítélet; vegyük észre m ár valahára: Erdélyi János erős 
és eredeti stiliszta volt! Bölcselmi elvontságokról magyarul még senki nem beszélt oly érzékletesen, m int ő. 
Petőfi elődje s méltó társa, Hegel fogalm ait a m agyar jobbágyok nyelvén fejtegette. Hasonlataiban mind
untalan a paraszti életből m erít képeket. A filozófiatörténet, Erdélyi szerint, ,,a  rendszerek elkészülését, 
mint valamely faragószéken, utáncsinálja” . „A  természetet -  írja másutt -  nemesítni kezdi a  művelődés, és amaz, 
mint háznál maradt dajka, nagykorában is őrzi a  szépségben fölserdült leányzót, mely az isteni költészet.” 
,,A színi ha tás az európai mövészetkereskedők által terjed el, mint a divat, Franciaországból leginkább 
1830 óta, és miképp a szerb tövis, m inden becsületes, jóravaló füvet megöl, éretlen korában elhullott magva is 
kikelhetvén: hasonlóul a francia tökéletlenség velőkig hato tt, divattá erősült, am in az tán  kapni szoktak.” 
„A képzelődés igenis beleszólhat a  történetekbe, ha nem  másképp, legalább úgy, m int m ikor egy víz partján 
állunk, s megfődrosodván előttünk a hab, az t mondjuk: ott egy nagy hal ment el.” Az irodalom haladása nem „az idő 
folytán k inyúlt egyenes vonal”, hanem  „inkább  emelkedés az; más szóval: egymás u tán i és egymás fölötti 
pálya, mint a sas fellengése, midőn le és föl szállongó u ta t ír le előttünk a m agasságban.”  Ezt a stílust volna 
nehéz megemészteni? Nem inkább m éltatn i, ünnepelni, példaképül fölmutatni kellene? S hiányozhatik-e 
a m agyar klasszikusok közül, aki így gondolkodott és írt: „A z igazi irodalom a nem zeti lényeg élethű kifeje
zője . . . Igazi palladium, melyet féltékeny csudálattal őriz és rejteget falai közt a város, s míg birtokában van, 
menten hiszi m agát, mint Trója, az ostrom ártalm ától. Nosza, csináljunk tö rténetet viszontagságaiból; 
hadd álljon előttünk a népek belső élete világos nyomokban, melyeken az elődök és unokák szelleme közle
kedik egymással. Ez a lelkek találkozója. így valósul meg a »hadak útjának« szép regéje, hogy az ősök 
fegyveresen sietnek, ha baj van, utódaik segítségére.”

2. Illés E ndre  elgondolásában az a legjobb, hogy nemcsak egy vagy két sorozatra épít, hanem  a sorozatok 
egész hálórendszerével kívánja kim eríteni — a szó halászati értelmében -  a magyar irodalom  javát. A Remekírók 
mellett b izonyára a Magyar Elbeszélők lesz a legfontosabb vállalkozás; köteteinek szám át nem  ártana legalább 
a kerek százig fölrugtatni. S akkor ju th a tn a  hely Acsády Ignác elfeledett regényének (Fridényi bankja), mely 
semmivel sem  alább való, mint a  fölfedeztetés processzusán m ár szerencsésen átesett kortársainak, Iványi 
Ödönnek vagy Papp Dánielnek művei. És kellene, hogy jusson hely Remenyik Zsigmond legfőbb remekének, 
a Bűntudatnak is, hisz ez a könyv nem hogy száz, de a húsz legjobb magyar prózai műalkotás közül sem 
hiányozhatik. M int ahogy az Egy régi udvarház utolsó gazdája sem.

3. Irodalom történész csak örülhet az ötletnek, mely a magyar kritika „regényét”  szándékozik öt-hat 
kötetben az olvasó kezébe adni. Ilyen vállalkozás eddig még sosem volt, s most a legjobbkor jön: az Irodalom-
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1. Szék és hold, 1956. Eziistözött vörösréz /7Х  15 cm





2. H áború  után, 1956. Bronz 25 cm
3. Fej, 1953, Csont, üveg, gipsz 26 cm
4. K entaur, 1956. Bronz 21 cm
5. Ü lő alak, 1954. Bronz
6. Álló alak, 1955. Bronz
7. Szorongó, 1962. Bronz 14 cm

Kónya Kálmán felvételei



8. Vilt T ib o r  kiállításának részlete a Székesfehérvári István Király Múzeumban (Rendezők: Kovalovszky 
Márta és Kovács Péter)



történeti Intézet éppen a m agyar kritika és irodalom tudom ány történetének megírására készülődik; a  két 
munka: az elméleti és históriai rendszerezésé s a  könyvkiadásé pompásan kiegészítheti egymást.

4. A M a g y a r  K lassz ikusok  lezárult sorozata egyoldalúan szépirodalmi jellegű volt. A R em ekírók  új tervezete 
egyéb műfajokra is gondol: a  történetírásra és a  publicisztikára. De van a  tervben nem is egy következet
lenség. A legrégibb történetírók helyet kapnak a  sorozatban, nem is kicsit: négy kötetet! és ez igen jó  (meg
nyugtatna, ha Forgách Ferenc nevét is látnám a  listán); de miért csak a régiek? m iért nem például a  X IX . 
századiak is? Horváth M ihály és Szalay László tá n  csak van olyan rem ekíró, m int Heltai G áspár? A poli
tikusok közül Martinovicsék, Széchenyi és K ossuth munkáinak szán egy-egy kötetet a tervezet; kirekeszti 
Táncsics, V ajda Péter, V asvári, Kemény Zsigm ond, Szabó Ervin, K árolyi M ihály stb. publicisztikáját. 
Szükséges volna egy olyan gyűjtemény, mely a m últ századi nagy rcformgondolkodók sorát m uta tná  be: 
Berzeviczy Gergely, Pethe Ferenc, Vedres István , M agda Pál, Balásházy János, Wesselényi, Bölöni Farkas 
Sándor és mások szemelvényeit; s kellene egy hasonló a  X X . század szám ára. Ez elvi kérdés: arró l van szó, 
a nem zeti műveltség és irodalom  részének tartjuk-e a  politikai gondolatot vagy nem!

(Zárójelben: Anonymusszal la tin  nyelvű szerzőt is magába fogad a R em ek író k  tervezete. De akkor hogyan 
m aradhatott ki Janus Pannonius?)

A R em ek író k  névsorában H atvány Lajos is szerepel, nyilván nemcsak szépirodalmi, hanem  irodalom- 
történeti munkásságával. Ez is tágítja a sorozat h a tá ra it, és jó , hogy tágítja; de olyan irodalomtörténészről, 
aki rem ekíró  is, Hatvány Lajoson kívül még tudunk : Horváth Jánosról!

És tudunk  egy történészről, aki ugyancsak rem ekíró: A  szám űzö tt R á k ó c z i  szerzője, Szekfű Gyula. Feled
hetetlen hangütéssel kezdődik a könyv: „A napkirály  is elment arra az ú tra , melyen minden földi test porrá 
és ham uvá oszlik.” Azután leírja, hogy a királyi holttest a halál után tizednapra érkezett meg St. Denis-be, 
ősei temetkezési helyére. Testőrök, apródok, muskétások serege kísérte, több m int kétezer; a rokonok, udva
roncok sorából senki. „A  halál gondolatával n em  szívesen foglalkozott az akkori nemzedék.”  X IV . Lajos 
m aga sem já r t temetésekre, még akkor sem, h a  családja kedvelt tagjainak kellett volna m egadnia a vég
tisztességet. Ezért aztán „B erry  herceg temetése, akit pedig nagyon szeretett és megsiratott, olyan egyszerű 
volt, hogy polgári házban szolga testét is restellnék oly sebtében eltakarítani.”  A nagy király halála  azonban 
nem is okozott sajnálkozást: hosszú élete, merev tekintélye nyomasztóan nehezedett környezetére; halálakor 
föllélegzctt mindenki, aki élni akart. S a könyv komótosan részletezi, ki m it várt, mit remélt, m it tervezett 
e halál u tán , milyen politikai változások sejlettek föl a jövőben, változások, melyeknek távoli okát sem rest 
föltárni a történetíró a bonyolult vérségi kapcsolatokban, egy-egy hajdani házasságtörésben, idült haragban, 
féltékenységben, s mindezt oly aprólékosan, hogy az olvasó, aki már jócskán előrehaladt a könyvben, s még 
m in d ig  nem  ta lá lkozo tt R á k ó c z i nevével, türelmetlenül kérdezi: tulajdonképpen kiről-miről szól ez a m ű, a kuruc 
fejedelemről vagy a francia uralkodó családról? És éppen ebben, a m ár-m ár megtévesztő késleltetésben van 
az író művészete: abban, hogy amikor a hetedik  lapon, mintegy mellékesen, végre leírja Rákóczi nevét 
s előttünk áll a  száműzetés drám ájának hőse, m á r m in d en t se jtünk  e drám a mozgatóiról, a végzetes hínárfona
dékról, melyben majd e szép m agyar fő elm erül, az udvari cselszövényekről és a világpolitika fordulásáról, 
melyeket a  napkirály halála elszabadít, hogy a tragéd ia  útjára indítson egy m agyar sorsot. így írni: ez művé
szet, a  legmagasabb művészet! hasonlót csak egyet tudok: Racine szerkeszt így, a B rita n n icu sb a n ;  az egész 
első felvonás Néró körül forog, ő maga csak am ikor m ár várakozásunk a  végsőkig csigázódott, a  második 
felvonás első jelenetében lép föl, a  színpad közepén, monomániás magánbeszéddel . . .

Somogyi Sándor: A magyar kritika regénye

Ezt tervezi s készül kiadni a  Szépirodalmi K önyvkiadó, öt-hat darabból álló sorozatban. Illés E ndre úgy 
gondolja, hogy mindegyik kötetben egy-egy korszak kritikai harcait bem utató írások -  az eszmei és művészi 
törekvések dokumentumai szerepelnének; az egykorú tanulmányokat és szemelvényeket mai kommentárok, 
összekötő szövegek kapcsolnák egybe.

Ragyogó ötlet! Nevében is telitalálat. Boilcau-tól s Kazinczytól a közelmúltig épp elég affér: betört kritikus
fej, párbaj és sértegetés, hosszabb-rövidebb harag  és düh tanúsítja: a kritika története, úgy, am int a program 
ban áll, „szenvedélyesen élő anyag” . Hanem hagyjuk a tréfát (bár igaz); a  kritika sorsa különben is élet. 
Irodalm unk, a  múlt igazolja: fejlődését öröm és lelkesedés, máskor meg fájdalom s rezignált önvizsgálat 
teszik hasonlóvá az emberéhez; egyszer derű és könnyedség, másszor gondok, nyomasztó felelősség fűtik külö
nös erővel. Olykor higgadt és kötelességtudó, o lykor meggondolatlan és szeszélyes; hol csak közeire néz, 
javait tékozolja, él önzőn és könnyelműen, hol mélyen a múltba tekint vagy éppen a jövőt fürkészi: töp
reng, szám ít, komolykodik. N éha olyannak látszik, m intha az epés Bőmével szólna önmaga és az igazság 
ellen: „ a  kritikus éppoly kevéssé mozdítja elő az  irodalm at, mint a hóhér az erényeket” ; néha Széchenyi
ként dörög, haragtól összevont, szigorú szemmel: „ a  rossznak magvát h in tő  könyveket” bírálni kell, „ha 
másképp nem lehet: tűzzel, tűrhetetlen gúnyfullánkokkal rontani s megsemmisíteni” .

Regény tehát a kritika m últja. Hisszük, hogy a  nagyszerű vállalkozásban is az lesz: érdekfeszítő, izgalmas,
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nem  kevésbé tanulságos, nagyközönségnek s írónak egyaránt. Legyen is m iham arabb. A megérdemelt siker, 
m int legfőbb jutalom, bízvást ígérkezik érte.

A te rv  kipattanása felgyülem lett igényre, bizonyos szükségletre vall. Egyben szerencsés alkalom, gazdag 
lehetőség, csak élni kell vele. M ert miről van szó? A kritika funkciója, tágabb  értelemben: az irodalom - 
tudom ányé, világszerte csaták, ádáz polémiák kereszttüzében áll. H a sokáig keveset tudtunk erről, részint 
elm aradottságunk, részint elzárkózásunk jele volt csak. N éhány éve merőben más a  helyzet. A viták hu llám 
gyűrűjébe kerültünk így is. N incs helye a közömbösségnek. Állást foglalni a  nemzetközi eszmecserében: 
több, m in t köznapi ügy, egyszersmind elkötelezettség, világnézet dolga.

S nem csak az irodalomban; ilyen vállalkozásra készül az M TA  Irodalom történeti Intézete is. Pontosabban 
szólva a rra , hogy kollektív összefogással -  részint önerejéből, részint mások segítségével -  megírja az irodalom - 
tudom ány és kritika hazai történetét; okulásul a m últra, segítségül jövőnkre nézve. Persze alapos felkészülés, 
nekigyürkőzés után; tervünk az, hogy a kész mű (a tervezett három  kötet) a jövő évtized első felében kerülne 
ki a nyom dából. S ez az, am iért éppen most kérünk szót, élve az engedelemmel.

K ritika  és irodalomtudomány viszonos kölcsönössége, kivált történelmi nézőpontból, világos mint a kétszer
kettő. K érdés: nem volna-e jó , ha  többet tudnánk egymásról: a  Szépirodalmi K iadó a mi terveinkről, és 
viszont. Kérdés továbbá: nem  volna-e célszerű, ha a két m ű saját, speciális köntösben és tartalomm al, de 
egym ásra építve jelennék meg. K érdésben a  felelet. Szentül hisszük: osztozva gondjainkban, elképzeléseink
ben, jo b b an  szolgálnánk az irodalom , a  kulturális élet s a  közgondolkozás fejlődését, m int tennénk egyébként.

K orunka t és világunkat az erők egyesítése, a kollektivitás lendíti előre; a m agunk részéről készséggel, jó  
szívvel ajánlkozunk.

Veres Péter: Levél a szerkesztőséghez

K edves B a rá ta im  !

A levélre és a közben m egjelent cikkre, amelyet Illés E ndre a  könyvkiadás jövő gondjairól írt, én lényegében 
nem  tudok  m it mondani. N em  ismerem annyira a körülményeket, sem a tényleges papírhelyzetet, sem a 
könyvtárak ellátottságát (némely könyvekből túl sok van, másokból semmi), sem a valóságos értékesítési 
viszonyokat, hogy érdemlegesen hozzá tudnék szólni. Az óhajaimról meg m ár sokszor szóltam. Ezekből a 
lényeget megismételhetem:

1. Á llandóan kaphatók legyenek az összes igazi klasszikusok — tehát nemcsak Petőfi, Ady -  válogatott 
versei. D e végre már nem „ak tu a lizá lt” célszerű, hanem  valóban k la ssz ifiká lt vá logatásban. Indokolás, ha erre 
egyálta lán  szükség van: a nem  literátus olvasót fárasztják, sőt elriasztják a közönséges „ jó ” versek. Csak a 
„nagy”  versek és az elem entárisán eredetiek győzedelmesek minden időben.

2. U gyanúgy, de szűkebb körű, valóban jó  prózai válogatást kellene megvalósítani. A kritérium: a valóságos 
m űvészi é r té k  és az olvashatóság. Különösen fontos ezeket a  jó  válogatásokat -  versben és prózában -  a  külföldön 
élő magyarokhoz is eljuttatni, akiknek nincs módjukban más forrásokból tájékozódni.

3. Az „ összes m űvek” kevesebb példányszámban, de rendszeres időközökben szintén kiadandók. Legalább 
úgy, hogy a  fontosabb könyvtárak és az irodalommal hivatásból vagy bibliofil hajlamokból foglalkozó 
em berek m indet beszerezhessék.

4. A nagy speciálsorozatok szükségességéről nem vagyok meggyőződve. T ú l sok az „átfedés” és ebből 
következően a papírpocsékolás. D e ezentúl is: „rem ekírók”  például nincsenek, csak remekművek vannak. 
A ztán: ideje volna az Olcsó K önyv tár Könyveit igazi zsebbevaló, szép és igényes külsőben kiadni. A 
„K incses Könyvek” címében m eg o tt érzem a régi „népm egszóló” reklámok ízét.

5. A  közölt névjegyzéket és címfelsorolást ham arjában nem  tudom áttekinteni és megítélni. Nagy több
ségében bizonyára helyes, de mégsem érzem mindenben meggyőzőnek. Különösen a próza terén. (Például 
tőlem is az  eléggé fontos, de nem  eléggé kiérlelt Almáskert és Rossz asszony van az egyik sorozatban. M iért 
nem  a  Számadás vagy a  V álogato tt elbeszélések. Ugyanilyen kifogásaik lehetnek más íróknak is!)

V égezetül egy megjegyzést: N em  ismerem a könyvkiadás és a nyomda problém áit és nem értem, m iért ne 
lehetne kevesebb példányszámban, de sűrűbben m egjelentetni a  fontos könyveket? Az élő írókét is!

És legyen már vége a „ m erkan til-b lö ffö lésnek”  ! A m ostani leszállított árú könyvek között találtam  olyat, 
am elyik 62 forintos árban több  m in t 6 0  ezer példányban jelent meg, holott a  könyv anyaga más-más 
k iadásban évtizedek óta nagy példányszám ban forgalmazódott. (Ráth-Vég, de biztosan van még több is). 
V ilágosabban: nem hiszem, hogy a  szocialista könyvkiadásnak és könyvkereskedelemnek az legyen a végleges 
logikája, hogy „ rá  kell m enni az emberekre, és veszik m in t a cukrot” . És hogy: „m indent el tudunk adn i, 
am it akarunk” . Hozzátehetném: kevés a fánk és nem elég a papírunk . . .
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Dokumentum
T Ó T H  D E Z S Ő

A  magyar irodalom története a felszabadulás után
(TÉZISEK)

A K ritika  szerkesztősége -  a szeptemberi szám ban megjelent módszertani tanulm ánnyal együtt -  vita 
céljából teszi közzé az itt következő téziseket.

A tézisek értelmezéséhez a szerző az alábbi m agyarázatot kívánja előrebocsátani:
„ A  m elléke lt tézisek a zo kn a k  a z  elveknek a lk a lm a z á s i kísérlete és illusztrá lása , am elyeket A  fe ls z a b a d u lá s  u táni 

m agyar irodalom történet kézikönyvének szerkezeti kérdéseirő l szó ló  c ik k  k ife jte tt ( K r i t ik a ,  1 9 6 5 . 9. s i . ) .  -  A  tézisek  
tehát nem a  tárgyalandó kérdések, szerző k  és müvek fo g la la ta . E lsősorban tehát nem is ta r ta lm i v itá n a k  szo lg á l alapul. 
A  benne szereplő  elvi kérdések, szerző i nevek és m üvek  je lz é s e  a z t  k ívá n ja  körvonalazni, hogy kb . m i hova kerülne, kb. 
m inek hol lenne a helye egy olyan szin tézisben , amely nem  író i portrékra  épül. A  tézisek és a ja v a s o lt  szerkezet kulcspontja  
a „csoportosítás” , a müvek belső összefüggése, va lam ely (v á lto zó )  szem pont szerin ti tá rgya lása . — A  m űcím ekke l, ill. 
szerzői n evekke l illu sztrá lt csoportok a tézisekben szü kség kép p en  csak a z  olvasó részéről kiegészítendő , továbbgondolandó  
je lzé sek , am elyeknek elsődleges célja  annak a kérdésnek e ldöntéséhez alapot ad n i: van-e „ fa n tá z ia ” egy ilyen m egoldásban?  
E  csoportosítások téziseken belü li terjedelme ne tévesszen m eg sen k it:  szükségképpen „ rö v id ek” , h iszen  lényegük a z  egyes 
művek elem zése, am i tézisekben visszaadhatatlan . E x te n z ív  teljességet se keressen bennük se n k i, h iszen  ezeknek a „csopor
toknak” fe ltö ltő d ése , kiegészülése, vá ltozása  nyilván a  tu la jdonképpen i m unka eredménye le s z , előlegezni nem lehet. A cso
portok azonban még itt is ú g y  vannak  összeállítva, h o g y  a leglényegesebb jelenségeket fe lö le lik .

A  szerkeze t illusztrá lása  m ellett a tézisek természetesen j e l z i k  a z  egyes elvi-tarta lm i kérdések m egoldásának á ltalános  
intencióját, szellem ét is. A z  á ltalánosság szintjén teh á t e z  is  v ita tém a .

Á lta lános terjedelm i arányok. A  kötet legyen 4 0  íves ( tö b b  semmiesetre se m ). A  tézisekben j e lz e t t  szerkezet e lfogadása  
esetén a terjedelm i megoszlás: 1 9 4 5 -4 8 - ig :  7 ív; 1 9 4 9 - 5 6 - ig :  1 5  ív ;  1 9 5 6 -6 5 -ig :  1 8  ív ; összesen: 4 0  ív .”

I. FELSZABADULT IR O D A LM U N K  
A NÉPI D EM O K R A T IK U S ÁTALAKULÁS ELSŐ SZAKASZÁBAN (1945-1948'

A  s z a k a s z  megítélésének alapelve: a felszabadulás nemcsak nemzeti, hanem társadalm i felszabadulás is volt: 
nemcsak a független, de a szocialista fejlődés csíráit is m agában hordozta. A periódus maga egy népi demok
ratikus átalakulás első szakasza, amely hivatva volt a  proletárdiktatúra feltételeinek kiküzdésére. Irodalm unk 
ideológiai, művészi helyzetét, erőviszonyainak, egységének és folytonosságának kérdéseit e szerint kell tehát 
megítélni. M éltatva felszabadult irodalmunk dem okratikus, antifasiszta folytonosságát és egységét, rá  kell 
m utatni e folytonosságban megmutatkozó nézet-azonosság elégtelenségére, a  viszonylagos egységnek a 
szocialista távlattal szemben érvényesülő konzervatív oldalára is. Mindez feltételezi a  „nép i” és „u rbánus” 
irodalom ideológiai kérdéseinek (erényeinek és korlátainak) bő elemzését. Összefüggésbe kell ezt hozni az 
utolsó évszázadok magyar társadalmi megkésettségével. így adhatjuk vissza m agának a  felszabadulásnak 
történelmi drám aiságát, am i végül is egy elm aradott társadalmi, ideológiai rendszer és a leghaladóbb társa
dalmi, ideológiai rendszer találkozását jellemezte. U gyancsak a történelmi fejlődés okán-jogán nyomatékkai 
kell hangsúlyozni a megerősödötten újra fellépő szocialista tendenciákat. A helyzet megítélését m ár ekkor sem 
lebecsülendő módon bonyolítja a  személyi kultusz, a  dogmatizmus. Ekkor még kisebb részt megnyilvánulásai. 
Nagyobb részt híre, amely a  30-as évek közepén világszerte megingatta az értelmiség bizalmát a  megvaló
sult szocializmus iránt. A szocialista perspektívával szembeni aggodalomnak, a  harm adikutas megoldások
nak 1945 előtt, de 1945 után is ez egyik tényezője volt. Felelni kell arra a kérdésre is: 1945-48 közt melyek 
voltak a politikában, irodalompolitikában, m arxista esztétikában azok a személyi kultusszal, dogmatizmus- 
sal összefüggő fogyatékosságok, amelyek károsan érintették a szocialista realizmushoz való viszonyt, de magát 
a szocialista irodalom kibontakozását is. M iu tán  azonban a munkásmozgalomnak, szocializmusnak a sze
mélyi kultusz korlátja, de korántsem lényege vo lt, az így adódó konzekvenciák csak a  mérés pontosságát 
segítik elő, de nem érintik a fentebb említett történelm i mérce helyességét.

1. A szakasz általános kép

a) T örténe lem . Az irodalmi folyamat helyes megítélésének feltétele a társadalmi-politikai helyzet osztály
tartalm ainak differenciált elvi tisztázása, de legalább ugyanennyire a politikai küzdelmek kronológiájának 
pontos felfektetése. Főleg olyan kérdésekre gondolhatunk: ml volt az elvi különbség az 1945 előtti népfront
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politika és az 1945 utáni antifasizmusra és a demokrácia megteremtésére* a demokráciával való azonosulásra 
építő szövetségi politika közt? Körülbelül hol és milyen tartalom m al vonhatók meg a három év belső cezúrái?

b) Kultúra és művészetek. A  Horthy-rendszer kulturális öröksége. A kulturális művészeti élet elesettsége, 
lassú regenerálódása. A magánkézen levő, valam int a kommunista vezetés alatt álló művészeti műhelyek, 
fórumok tevékenysége.

c) Világirodalom. A szovjet és a  szomszéd népek irodalm ához, kultúrájához való viszonyunk előnyös m eg
változása, az egyoldalú nyugati orientálódás oldódása. A nyugati szocialista és polgári irodalom jelenléte.

2. Irodalmunk általános helyzete

a) A z irodalmi tudat, a szükebb értelemben vett irodalmi élet kérdései. A z  apologetikus, Herczeg Ferenc-i irodalom  
megszűnése. Az antifasiszta, haladó és szocialista irodalom vérvesztesége. Az új történelmi helyzet szembe
sítése a  magyar irodalom felkészültségével. A népi írók antifasizmusa, demokrácia-vállalásuk mértéke. 
Történelem - és hagyományszemléletük, harm adikutas koncepcióik, parasztpolitikájuk, esztétikájuk. Tagozó
dásuk (balszárny tevékenysége, a  fasizmushoz közel került írók helyzete. Illyés és a Válasz.) A polgári írók 
antifasizmusa, demokráciához való viszonya. Izolációs ars poeticájuk. M agyarok, Üj Hold. Hamvas Béla-féle 
szellemtörténet, D iárium. Katolikus irodalom, Vigilia. A szociáldemokrácia irodalompolitikája. Irracionális 
esztétika. Alkotás. Kortárs. -  A  szocialista irodalom tényezői. Az M K P szövetségi és leválasztó politikája. 
A Fórum . Marxista esztétika, irodalomelmélet. Lukács, Révai, H orváth M árton, fiatal marxisták. H azatért 
emigrációs írók helyzete. Balázs Béla: Fényszóró. Munkásírók, Külváros. F iatal szocialista írók, Emberség. 
A Csillag. A N ÉK O SZ folyóirata, a  Valóság. A szocialista irodalom bázisának egységét a  dogmatizmus 
korlátozta. -  A különböző tendenciák viszonylagos egysége az antifasizmus, a  demokrácia értelmezésében. 
Megoszlásuk a szocialista távlato t illetően. Az egyes táborok differenciálódása. Népi-urbánus konzervatív 
egység körvonalai. A szocialista bázis erősödése. — Az irodalom társadalm i szerepének értelmezése. A m arxista 
irodalomszemlélet polémiái, a  polgári irodalom elzárkózó, a  szociáldemokrácia pártosság ellenes, a  népi írók 
paraszt orientációjú esztétikájával szemben. -  Realista és nem-realista esztétikák megütközése. Lukács realiz
mus elméletének történeti igazsága és hatása; korlátái és azok kedvezőtlen hatása. A szocialista realizm us 
elméleti helyzete. -  Az irodalom történeti múlt, a hagyományok megítélésének kérdései.

b) A z irodalmi folyamat általános jellemzői. -  A  művekben kifejezésre ju tó  viszonylagos egység fő tarta lm a: 
a fasizmus, valam int a m agyar m últ, elsősorban a Horthy-rendszer írói kritikája. A legkövetkezetesebb a 
szocialista ihletésű próza és d rám a (emigrációs írók regényei, drám ái, Déry, Darvas, Nagy Lajos, Sándor 
K álm án és mások prózája). Vele rokon értéket képvisel Illyés lírája, N ém eth, Illés Endre, Sőtér, T hurzó 
prózája. De van ennek a kritikai irodalomnak pesszimista nemzetlátással párosuló (Benjámin L.), a  polgári 
dilem m át tükröző (Vas I.) , vallásos, egzisztencialista elemekkel terhelt lírai (Pilinszky, Üj Hold), valam int 
szürrealista és egzisztencialista vonásokat hordozó prózai változata (Sőtér, Sarkadi, Örkény). És egzisztál 
Zilahy, M árai túlhaladott társadalom kritikája is. -  A felszabadulás problem atikája a demokratikus (Illyés, 
Fodor, Jankovich) és szocialista ihletésű (Gábor Andor, Zelk, Szüdi, Gereblyés, Keszthelyi) lírában. — A 
szocialista távlat. E téren a szocialista ihletésű líra (kiegészülve a  fellépő Kónyával, Kuckával), Déry, Kassák 
drámakísérletei s néhány regénykísérlet lényegében elszigetelt jelenségek. — Ami dominál: fenntartások, aggo
dalm ak (Vas L), a kérdés megkerülése, múlt-elemzés (Szabó Lőrinc: Tücsökzene), kétségbeesett közöny (Ú j 
H old), köldöknézés (Weöres), csipkelődés (Illyés: Lélekbúvár), népi misztika és történelmi mítosz (Tamási 
Áron, Kodolányi).

.?. Próza

A  prózai műfajok (regény, novella, memoár, pincenapló irodalom, publicisztika, szociográfia) egymáshoz 
való viszonya, szerepmegoszlásuk.

a) Regény. -  A regény helyzete, viszonylagos elm aradottsága. Realizmus, szürrealizmus, pszichológiai 
megközelítés problémája, különös tekintettel arra, hogy a legjelentősebb regények nem a nagy-realizmus 
koncepciójának jegyében fogantak. -  Fő tendencia a m últ kritikája. N ép, történelem, nemzetszemlélet 
szempontjából a legújabbat a  „koron kívül” született marxista világnézetű vagy ahhoz közelálló művek 
adták. (K árpáti rapszódia, Dózsa trilógia, Befejezetlen m ondat, A legsoványabb tehén esztendeje.) -  A pol
gári regény ott adott e téren jelentősét, ahol lélekanalízist, szürrealizmust közvetett társadalomkritikával 
kapcsolt össze (Iszony, Bűnbeesés); ahol az önéletrajz a munkásmozgalomhoz való viszony ábrázolásával 
vált társadalmi-történelm i érdekűvé (Hunok Párizsban). -  A polgári regény egyébként őrizte zártságát 
(N appalok és éjszakák, És megindulnak a hegyek, Szellemidézés). -  A megkésett, túlhaladott társadalom 

kritika (Ararát, Sértődöttek). -  A történelmi mítosz felé fordulás (V ízöntő). -  Az egykorú valóság első 
megközelítési kísérletei, -  (Bárány T ., Déry, Gergely S., Illés B., Illyés Gy., K arinthy F., K odolányi, M ára i, 
N ém eth L., Sándor K . Sőtér, T hurzó , Zilahy regényei.)

b) Prózai és kisepika. -  M űfajai, hagyományai, egymáshoz való viszonyuk. -  Antifasiszta színezetű háborús
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élmény és dokumentum-irodalom (Város az ingoványon; Pincenapló, Alvilági játékok, Emberszag, M árai 
Napló-ja.) -  A novella-irodalom összefüggő jellemzése az eltérő ideológiai-esztétikai színezetek, valam int 
nemzedéki szempontok alapján. (Nagy L., Déry, Illés B., Sándor K. -  Illés E., Thurzó, O ttlik, Sőtér, Kolozs- 
vári-G randpierre, Szentkuthy -  Örkény, Sarkadi.) -  R iport és szociográfia.

4. Költészet

A lírai hagyományok, élő tendenciák jellemzése. A líra ideológiai viszonyai (szemlélet és tehetség, vala
m int a fentebb jelzett elvek alapján). Az élményvilág nemzedéki megoszlása (pl. az ún. negyedik nemzedék 
„apátlansága” ). A tárgyalás nem egyes versek, hanem  kis-portrék alapján a szemléleti és nemzedéki elv 
kombinációjával alakított csoportosításban történik. Valahogy így: Kassák, Illyés, Fodor; -  Szabó Lőrinc, 
Vas, Weöres; -  Somlyó, Devecseri, Rákos; -  Pilinszky és az Üj Hold-asok. -  Másfelől: Balázs B., G ábor A. -  
Zelk, Benjámin, Kis F., Földeák, Gereblyés, Szüdi; -  Kónya, Kuczka.

5. Dráma

A műfaj viszonylagos elmaradottsága. A két világháború közti dram aturgiai hagyomány, ízlés. A m agán
kézen és állami kézben, illetőleg kommunista vezetés alatt álló színházak műsor- és közönség-politikája. 
A konfliktus-típusok és drám ai műfajok szerepmegoszlása. Csoportosítási lehetőségek: „koron kívül” szüle
te tt drám ák szemléleti jelentősége (Isten, császár, paraszt, Tiszazug, Vitézek és hősök). -  A munkásmozga
lommal való kapcsolat tette lehetővé a társadalom kritikát és önvizsgáló visszatekintést (Tükör, És átlépték 
a küszöböt). -  Az új helyzet megragadására te tt kísérletek (Itthon, Romok, Üj isten T hébában). -  Az új 
helyzettel szembeni közvetett averzió (Lélekbúvár, Hullám zó vőlegény). -  Déry, G áspár M ., Gergely S., Háy 
Illyés, Kassák, Tamási Á. színművei.

II. IR O D A L M U N K  A SZOCIALISTA R EA LIZM U S Ü TJÁ N

Anélkül, hogy elmosnánk a felszabadulás, ill. az 1945 utáni első esztendők jelentőségét, hangsúlyoznunk 
kell, hogy a fordulat évével új korszak nyílt a m agyar nép történetében és irodalm ában. Az általános korszak
bevezetőnek az 1965-ig tartó fejlődés tanulságai alapján elvi szinten kell összefoglalnia ennek a még be nem 
fejezett irodalomtörténeti korszaknak legáltalánosabb jellemzőit. -  Ezek alapján az új korszakot szerve
sen be kell ágyaznia a magyar irodalom történetének egész folyamatába. Történeti irodalm unk kor
szerűségének problematikája. A magyar irodalom és a leghaladóbb ideológiák viszonya a m últban (a X V I., 
ill. a  X V III. századtól). A leghaladóbb eszmék hazai, irodalmi megszólaltatásának megkésettsége, viszony- 
iagos elszigeteltsége. Irodalmunk társadalmi szerepe a  X V III-X X . században. Irodalom és politika viszonya. 
Ellenzékiség és progresszió egybeesése. Irodalm unk és a forradalmak. Irodalom, író és tömegek (tömeg- 
mozgalmak) kapcsolata a múltban. Nemzet és irodalom. -  Irodalmi múltunk esztétikai korszerűségének 
kérdései. Nagy világirodalmi áramlatokhoz, irányzatokhoz való viszonya. Irodalm unk esztétikumának 
nemzeti vonásai. Az egyes műfajok nemzetileg sajátos szerepmegoszlása, eltérő fejlettségi foka. A népi (paraszti) 
determinánsok jelenléte a nemzeti esztétikumban. Irodalm unk hőstípusai, nemzetileg jellemző ábrázolási 
szférái stb. -  A magyar irodalmi élet megoszlottsága. -  Polémia mindazokkal az irodalomszemléletekkel, 
amelyek a m agyar fejlődés elmaradottságából következő sajátosságokat misztifikálják, abszolutizálják (mély
magyarság -  hígmagyarság; a  magyar irodalm at a  nemzeti „agónia” tette naggyá; paraszti esztétikum 
azonosítása a nemzetivel; az író: nemzeti vates).

Irodalm unk új történeti korszakának szembesítése a  múlttal. -  Irodalmunk forradalm i és progresszív 
hagyományainak folytonossága és kiteljesedése az új történeti periódusban. Irodalm unk és a leghaladóbb 
eszmék kapcsolatának megváltozása: asszimilálásuk többé nem megkésett, itthon nem elszigetelt; a  legkor
szerűbb társadalm i gyakorlatra támaszkodik. -  Az irodalom társadalmi szerepének módosulása. A haladás, 
nép és nemzet írói szolgálatának új feltételei. Irodalom  és hatalom, irodalom és politika, irodalom és tömegek 
megváltozott viszonya. Irodalom és kultúrforradalom. -  A szocialista realizmus ars poétikája. Az új történeti 
korszak irodalmi folyamatának ténylegesen megvalósult, a  szocialista realizmusra valló jellemzői. A tudatos 
társadalomszemlélet érvényesülése. A társadalmi és az irodalmi folyamat kérdésfeltevései közti szorosabb 
kapcsolat. A történelmi-társadalmi mozgás dinam ikájának írói érzékelése. Az irodalom társadalom kritikai 
funkciója. Hős és környezet, egyén és közösség új kapcsolatrendszerének esztétikai tükröződése. Üj konfliktus
típusok. Az egyes műfajok szerepmegoszlásának módosulása. -  Az épülő szocialista társadalom  valóságának 
közvetett hatása a  tovább élő kispolgári ars poétikákra, ill. az azok jegyében született művekre. A volt népi 
és urbánus irodalom eszmei-esztétikai jellemzőinek módosulása; a  nem szocialista irodalom olyan vonásai, 
amelyek csak a  szocialista társadalom hatásával magyarázhatók. -  Az irodalom eszmei egységesülésének 
folyamata. -  A folyamat lezáratlansága.
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A) A z 1949-1953 közötti szakasz

A szakasz megítélésének alapelve: 1948-ban hazánkban szocialista forradalom ment végbe, megkezdődött a 
szocializmus építése. Ezt a történelmileg pozitív fordulatot és folyamatot két tényező korlátozta: a személyi 
kultusz és a m agyar társadalom történelmi készületlensége. Az átalakulás forradalmi jellegével kapcsolatos 
tehát elsősorban, hogy az irodalm i folytonosság és egység törést szenvedett; a dogmatizmus, valam int a 
magyar irodalom viszonylagos készületlensége az okai annak, hogy ez a törés nagyobb volt a szükségesnél. 
— Ugyanakkor minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapott a szocialista és az ahhoz közel álló irodalom folyto
nossága és egysége. -  Irodalm unk megindulhatott a szocialista realizmus útján, de a dogmatizmus és a 
világnézeti készületlenség m iatt a  sematizmus súlyos esztétikai tehertételével a  vállán.

III . IR O D A L M U N K  A  S Z O C IA L IZ M U S  É P ÍT É S É N E K  M E G K E Z D É S E  ID E J É N  (1949-1956)

1. A szakasz általános képe

a) Történelem. -  A forradalm i átalakulás a magyar társadalom  általános készültsége szempontjából; a  forra
dalom külső tényezőinek (Szovjetunió, Vörös Hadsereg) jelentősége. Az objektív forradalmi dinamika és a 
dogmatikus balosság aránya az átalakulás politikai feltételeinek megteremtésében. Az átalakulás ideológiai 
feltételei. -  A szocialista építés első éveinek eredményei, illetőleg fogyatékosságai. Értelmiségi és paraszt- 
politika, á ltalában a  szövetségi politika értékelése. -  A hidegháborús helyzet politikai és ideológiai vissza
hatásai.

b) Kultúra és művészetek. -  A kulturális forradalom vívmányai (oktatás, népművelés). A művészeti műhelyek 
államosítása, a  p árt és állami irányítás, mint a művészeti élet új tényezője. A művész megváltozott társa
dalmi helyzete, művészet és közönség megváltozott viszonya, a progresszív és forradalmi művészeti hagyo
mányok előtérbe állítása. Az egyes művészeti ágak eredményei, különös tekintettel a szemléleti átalakulásra 
és tömegkapcsolataikra. — A szocialista realizmus dogmatikus eltorzítása, az esztétikai konzervativizmus 
káros hatása a művészeti hagyományok, ezen belül a szocialista hagyományok értelmezésére, általában a 
művészetek fejlődésére.

c) Világirodalom. -  A szovjet kultúra, irodalom és művészet szemléleti hatása. Kritikátlan fogadtatásának 
hátrányai. — Elszigetelődés az élő nyugati irodalomtól (kritikai realista, sőt egyes szocialista alkotásaitól is).

2. Irodalmunk általános helyzete

a) A z irodalmi tudat, a szükebb értelemben vett irodalmi élet kérdései. -  A politikai sikerek világnézeti hatása 
az irodalom ideológiai átform álódásának gyorsasága. A szocialista realizmus ars poétikájának hegemóniája, 
a szövetséges irodalom egy részének intenzív közeledése. -  E jelenségek tükröződése az irodalmi életben. 
Államosított színházak, könyvkiadás, egységes írószövetség, a M agyar írók  I. kongresszusa, Csillag, Irodalmi 
Újság, később Ü j H ang. -  Az átalakulás elvi-politikai tisztázása az esztétika terén: a Lukács-vita. A marxista 
irodalomkritika, irodalom történet-írás. — Az irodalmi egység korlátozottságának, labilitásának okai. Nyílt elvi 
viták helyett nagyrészt adm inisztratív eszközök alkalmazása, udvarlás és taktikázás. A szocialista irodalmi 
hagyomány szűk értelmezése, a szocialista irodalom folytonosságát reprezentáló egyes írók háttérbe szorítása. 
A Lukács-vita következetlenségei. — A szocialista realizmus értelmezésének dogmatikus torzításai, különös 
tekintettel az esztétikai ideálok („Lobogónk Petőfi” ) és főként az irodalom és politika kapcsolatának értel
mezésére. A művészeti sematizmus elméleti jellemzése. Az okok feltárása. Az ellene folyó formális harc 
jellemzése. — A labilis irodalmi egység bomlási tünetei. (A Felelet vita s az Előadói Iroda vitája 1952 végén.)

b) A z irodalmi folyamat általános jellemzői. -  A művekben kifejezésre ju tó  egység kérdései. Ellentmondásos 
tényezők: N ém eth, Tamási, Füst, Fodor, Jankovich, Vas, Weöres, Sinka, Erdélyi, Kodolányi, jogos-jogtalan 
kiszorítása, asztalfiókban m arad t művek. Pozitív oldal: a  szocialista irodalom bázisának növekedése és új 
művekben revelálódó előretörése főleg prózában és lírában; a szövetségesek intenzív, művekben kifejeződő 
közeledése. -  Az egység fő tarta lm a most is a m últ és félmúlt kritikai ábrázolása -  a dolgozó osztályok, a 
munkásmozgalom problem atikájával, marxista történelemszemlélettől ihletetten. Az objektív műfajok e 
téren adtak többet és esztétikailag harm onikusabbat. (A m últ kritikai szemléletében értett egyet a  leg
több író, sokak személyes élm ény-anyaga erre orientált, a  m últ világosan exponálható, alapvető konflik
tus-lehetőségeket kínált és a dogmatikus torzító igényeket e téren jobban  meg lehetett kerülni.) -  A tegnapra 
való költői reflektálás a lírára is jellem ző (Apám, Sánta család, K ét kéz, Testam entum , Mindenkinek, min
denkinek stb.). -  Az objektív műfajok a jelenről sokkal félszegebben, sematizmustól jobban terhelten szóltak. 
A paraszti élet megközelítése esztétikailag aránylag harmonikus alkotásokat is eredményez. Nagyobb e 
téren az irodalm i hagyomány és írói bázis; a földosztás, a közös gazdálkodásra térés viszonylag könnyebben 
megragadható konfliktus-típusokat kínált. -  Á ltalában azonban objektíve is nehezebben megközelít-
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hctô konfliktusok. S ráadásul: az osztályharc éleződésének elmélete -  az aktuális konfliktusok helyett -  kémek, 
szabotőrök, szoedemek, kulákok stb. elleni harc egyoldalú összeütközéseit sugalmazza. E téren jo b b an  érvé
nyesül a dogmatikus kötöttség. Ezért is kell a  művek tárgyalása során a  tegnap és a ma ábrázolását külön
választani és nem szimpla tem atikai okok alapján. -  A jelentkező nehézségekre legérzékenyebben a  líra (az 
1952-ben Révai kifogásolta „halálhangulatok” ) és a novella reagál (U rbán ).

3. Próza

A prózai műfajok egymáshoz való viszonya, szerepmegoszlásuk.
a) Regény. -  A XX. századi polgári regény építkezési módszereinek háttérbe szorulása; a  X IX . századi 

nagy-regényideál, az anekdotikus hagyomány és Móricz-hagyomány eluralkodása. A „ trilóg ia” -kultusz. 
A kis formátum és füzéres elbeszélés m int a  jelenábrázolás szerencsés formája. -  A szocialista realizm us
ra  valló új jelenségek a regényben. (Pozitív hős, a társadalm i mozgás éreztetése új mozzanatok kompozí
cióiban, emberábrázolásban, egyes alkotók stílusának fölfrissülése.) -  Fő tendencia a múlt változott szem léletű, 
a felszabadulásra is kifutó kritikája. (Felelet, Fegyvert s vitézt éneklek, Vígszínházi csata, H onfoglalás; Szé
gyenfa. -  Három nemzedék; Isten malmai; Tűzpróba, Sámson, Gál Ján o s útja, Mérlegen.) Az egykorú 
valóság ábrázolása (Próbatétel, Üj föld. -  Egy fedél alatt; H ázastársak; A  hegyek elmozdulnak; K őm űve
sek). -  Déry, Illés B., Kolozsvári G randpierre, Örkény, Rideg, Sarkad i, Sándor K ., Szabó P ., Szeberényi, 
T hury  Zs,. Veres P. regényei.

b) Prózai kisepika. -  M űfaji változatok, egymáshoz való viszonyuk, szerepmegoszlásuk. -  A novella. Szer
kezetének epikus oldottsága, a drám aiság hiánya. Sematizmus a m űfajban. -  A riport sematizmusa. (Falusi 
jelentés, Gyári belépő.)

4. Költészet

A líra szemléleti viszonyainak gyökeres megváltozása. -  Fodor, Jankovich , Szabó L., Vas, W eöres, Sinka, 
Erdélyi és mások kiszorulása. A szocialista líra bázisának közeledés és nemzedéki felzárkózás ú tján  történő 
nagyarányú kiszélesedése. -  Az esztétikai ideál kérdése (Petőfi; népköltészet; József A ttila-M ajakovszkij- 
hagyomány). A tárgyias lírai műfajok, epikumok, poémák, ciklusok eluralkodása. A közéleti líra  tém a
világa. — A lírai sematizmus jellemzői. — A csoportosítás, sorrend kifejezi az előző periódushoz képest 
történt változásokat (Illyés -  Benjámin, Zelk, Kónya, Kuczka, Tam ási, Somlyó, Devecseri -  S im on, Juhász, 
Nagy, Csanády I.)

5. Dráma

A régi közönségre építő boulevard-drám a kiszorulása. A színházak államosítása, műsor- és közönség
politikájuk. Hagyomány hiány, hagyományszűkítés (M adách: nem, Csiky: igen); dramaturgiai konzervati
vizmus (Brecht: nem). -  Reprezentatív műfaj: a történelmi drám a. Az aktuális konfliktusok végigvitelének 
korlátozottsága. A „középfajúság” eluralkodása. A vígjátékhiány. A d rám ai sematizmus jellem zői. A  művek 
csoportosítása: Ozorai példa, Fáklyaláng; A harag napja -  Az élet h íd ja; Nyári zápor, Tűzkeresztség, Ü t a 
tanyákról -  Hétköznapok; Hatszáz új lakás. -  H áy, Gyárfás, Illyés, M ánd i É ., Sándor K., Szabó P ., U rbán  
színművei.

B ) Az 1953-1956 közötti szakasz

A szakasz megítélésének alapelve: hogyan reagált a magyar társadalm i élet, ezen belül az irodalom , az adott 
-  meglehetősen sok feloldatlan problémával terhelt -  körülmények között az egész munkásmozgalomban 
bekövetkezett változásra. (Gyakorlatban 1953-tól, s nem csupán a X X . kongresszustól m érlegelendő.) — Az 
1953. júniusi határozat kedvezőbb gazdasági-politikai feltételeket terem tett. Felszínre kerültek a társadalm i
ideológiai elmaradottság csupán elnyomott, de fel nem számolt tényezői és a következetlen pártvezetés hibái. 
A kedvezőbb feltételek jótékonyan hatottak az irodalmi folyamatra. A hogyan az előző periódust nem  lehet 
kiiktatni a fejlődés folytonosságából a dogmatizmus, illetőleg sem atizmus okán, ezt sem lehet kirekeszteni a 
revizionizmus és „tényirodalom ” okán (ha felfedjük is, főként a ripo rtban , lírában jelentkező egészségtelen 
tendenciákat, s elsősorban a művön kívüli megnyilatkozások revizionista jellegét).

1. A szakasz általános képe

a) Történelem. -  Felmérendő az 1953-tól a  X X . kongresszusig eltelt Idő a  Szovjetunióban és a  nép i demok
ráciákban. Főként az irodalmi tudat (viták, polémiák stb.) pontos értékelése szempontjából: a  hazai politikai 
mozgás kronologikus felmérése fontos, különös tekintettel a dogmatizm us és revizionizmus egym ást kölcsö-
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nősen provokáló egyoldalúságaira és a pártvezetésnek a X X . kongresszusra való reagálására, valamint a 
Rákosi leváltása utáni helyzetre. M ilyen okok játszhattak  közre abban, hogy az irodalm i élet a politikai élet 
tényezőjévé válhatott?

b) Kultúra és művészetek. -  Az általános kulturális helyzetkép. A művészeti hagyomány-értelmezésben 
bekövetkezett változások. A művészeti alkotómunka fejlődése, különösen a film területén . -  Művészi folyamat 
és a  m űvészeti tudat megkülönböztetése a revizionizm us tekintetében.

c) Világirodalom. -  Helyzetkép szovjet és népi dem okratikus irodalmakról. A szovjet irodalom részben 
helyes, differenciált fogadtatása, részben kategorikus, revizionista elvetése. -  A nyugati polgári irodalomhoz 
való viszony megváltozása (Nagyvilág). Az érdeklődés iránya i, jogosult és jogosulatlan tendenciái.

2. Irodalmunk általános helyzete

a) A z  irodalmi tudat, a szükebb értelemben vett irodalmi élet kérdései. Az irodalom és a jún iusi határozat. Az irodal
mi élet teljesebbé vált (Németh, Tam ási, Szabó L., E rdélyi és mások visszatérése). — Az esztétika, kritika, 
az írói a rs  poétikák valóság felé fordulása, az élmény, az őszinteség, az írói egyéniség jogainak helyes hang- 
súlyozása; reális önkritika. Az irodalm i hagyomány teljesebb értelmezése. A sem atizm us okainak elméleti 
felismerése. -  A pártvezetés következetlenségei, a revizionista politika, valam int az irodalm i egység, ezen 
belül a  szocialista irodalom bázisának ideológiai labilitása erősen torzította az irodalm i tudatot. Ebben a 
szférában az irodalom folytonossága kétségessé lett, egysége felborult. A korrekciók tagadták a  szocialista 
irodalom  folytonosságát, elvileg azonosították a sem atizm ust és a szocialista realizm ust, kétségbe vonták 
a  p á rt és á llam i irányítás jogosultságát. Az írói publicisztika revizionista színezetű politikai szerepet vállalt. 
-  M indez az írószövetségi élet, Irodalm i Üjság, Üj H ang, Csillag hasábjain folyó viták (fiatalok-, költészet 
varázsa-, őszinteség-, pesszimizmus-, szociográfiai vita, a  m em orandum , az 1956-os közgyűlés stb.) tükrében.

b) A z  irodalmi folyamat általános jellemzői. -  Az irodalm i folyam at lényegesen más képet mutat. A lírában 
m utatkozó  kifejezett pesszimizmust, a  riport és szociográfiában megmutatkozó em pirizmust leszámítva, 
irodalm unk minden műfajban előrehaladt. M indenekelőtt az adott valósághoz való viszonya változott 
előnyösen. Fellendült a riport; regény- és novellairodalm unk a szocialista átalakulás aktuális kérdéseit a 
hétköznapok és erkölcs oldaláról kezdte megközelíteni, gazdagabb és korszerűbb form ákat öltött. A lírai 
világkép — főleg a szerelmi, családi líra, tájköltészet megelevenedésével -  kiszélesült. Megnövekedett az új 
m agyar d rám ák  száma. M inden műfaj a szatirikus megközelítés új színével gazdagodott. A művek karak- 
terisztikum ában  jelentősebb tényező le tt az alkotói egyéniség. Lírában és prózában tehetséges fiatalok léptek 
fel. — Sok m inden előlegeződik a további, 1956 utáni fejlődés jellemzőiből.

3. Próza

A p ró za i műfajok egymáshoz való viszonya, szerepmegoszlásuk. A riport, szociográfia megnövekedett 
szerepe, fe ltáró  funkciója; másfelől empirizmusa.

a) Regény. -  Lényeges fejlődése. Üj mozzanatok: reálisabb viszony a jelenhez, a szocialista élet jellemző 
konfliktusainak jelentkezése, m indennapi hősökkel, politikai ünnepélyesség nélkül. Ü j életterületek bevonása 
az áb rázo lás körébe. Az elavult élet- és tudatformák érdem leges művészi kritikája. -  A m últ és félmúlt idézése 
személyesebb jellegű, a nemzeti önvizsgálat motívumai is színezik és felveti az értelm iség népi demokráciá
hoz való viszonyát. -  Üj hangvétel (szatíra, hum or), új formák (kisregény) felelevenedő regénytípusok 
(történelmi-családi-önéletrajzi regény) gazdagítják a m űfajt. -  Csoportosítási lehetőségek: Hétköznapi 
konfliktusok, hősök, a szocialista erkölcs kérdései (Simon M enyhért születése; Rossz asszony, Ünnepi Vacsora; 
Csigalépcső). Elavult életformák, tudatform ák szembesítése a  mával (Veszélyes művészet, Tanyasi dúvad, 
H ere-báró). A személyi kultusz következményeinek törvénytelenségeinek kritikája (Alm áskert; Niki). A fel- 
szabadulás újszerű -  fővárost és értelmiséget középpontba állító  -  megközelítése (Budapesti tavasz; Tanúság; 
V irradat elő tt). M últ felmérés és nemzetkarakter vizsgálat (Égető Eszter, Simeon ház, Por és ham u). -  
Ö néletrajzok (Menekülő ember, N yugtalan élet, Bölcső és bagoly, Rögös út). -  A történelm i regény (Hazai 
tükör, R ákóczi, Szól a síp, Hulló csillagok, A tél fiai). -  B árány , Cseres, Déry, Erdős, Gergely S., Jankovich, 
K arin th y  F ., Lackó, M esterházi, N agy L., Németh L ., Palo ta i, Remenyik, Sarkadi, Szabó P ., Szász L, 
Tam ási Á ., T a tay , Thyury Zs., V eres P. regényei.

b) Prózai kisepika. -  A műfaji változatok egymáshoz való viszonya, szerepmegoszlásuk. -  Novella: társa
dalom kritikai szerepe, helyenként szatirikus hangvétele. A személyes írói karakterek spontánabb érvényesí
tése, bővebb  témavilág. Üj novellista nemzedék fellépte (C surka, Galgóczi, K am ondy, M oldova, Sánta, 
Szabó I .) .  A riportirodalom megnövekedése. A „jelzésirodalom ” kérdései (H azai tudósítások, Hazáról, 
em berekről stb .). -  A szociográfia (Erdei S., Sarkadi, M árkus).
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4. Költészet

A líra  színképének kiszélesedése. Üj lírikus nem zedék jelentkezése. -  A  periódus ellentmondásosságát a 
legintenzívebben tükrözi. T águ l a  látás, bővül a  líra i hang, hitelesebben szólal meg a szerelem, barátság, 
öregség szava, elfoglalja helyét a  táj, a  természet; vo lt hiteles, a kétségekkel megbirkózó közéleti líra. O ldódik 
a lírai sematizmus. U gyanakkor itt uralkodik el legerősebben a csalódás, pesszimizmus, kétségbeesés. A szem
lélet összetettsége esztétikailag az ars poétikák -  egyes esetekben gyökeres — megváltozásával is együtt já r  
(Juhász F.). -  Csoportosítás. A gyűjteményes kötetekkel „belépők” (Szabó L ., Vas I., Jankovich, Kis F., 
Berda J .)  -  Akiknél a korszak dilemmái intenzíven tükröződtek (Illyés, B enjám in, Kuczka, Kónya, Tam ási L. 
-  Sim on, Juhász, Nagy L ., Csanádi). -  Fiatal, főleg paraszti származású lírikus nemzedék fellépte. (Csoóri, 
Fodor A ., Takács I.).

5. Dráma

A hagyomány-szemlélet tágulása (M adách, Bródy, Barta Lajos). Az új m agyar drámák nagyarányú 
mennyiségi növekedése, gazdagabb tematika, változatosabb formák, megközelítések, műfajok (szatíra, víg
já ték , tragédia, egyfelvonásos). A regényével egybehangzó társadalomkritikai feltáró szerep és az értel
miség helyzetét vizsgáló kérdésfeltevés. A történelm i drám a aktuális tarta lm akkal telítődik. — Csoporto
sítás: Társadalomkritikai intenció (Uborkafa, Talpsim ogató, Ezer év). -  A falusi átalakulás legjobb drám ája: 
Szeptem ber. -  Vígjátékok (Pettyes, Holnapra kiderül). -  A történelmi d rá m a  (Dózsa, Galilei). — Déry, 
Illyés, K arin thy, Németh L ., Sarkadi, Solyom L ., Sós Gy., Urbán színm űvei.

2. IR O D A LM U N K  A SZO C IA LIZM U S ALAPJAINAK L ER A K Á SA  IDEJÉN (1956-1965)

A szakasz megítélésének alapelve: A XX. kongresszus irányelveinek következetes megvalósítása révén, a  ked
vező gazdasági, politikai feltételek között irodalm unk ideológiai színképe szélesedett. Egysége a legalapvetőbb 
kérdések közös politikai megítélésén, a vita szabadságán, irodalmunk m inden  eddiginél erősebb szocialista 
bázisán alapszik. A társadalmi mozgással való kapcsolata intenzívebb. Esztétikailag színesedik, közönséghatása, 
olvasótábora szélesedik. Eredményei elválaszthatatlanok a megelőző fejlődéstől, de azt jelentős mértékben 
m eg is haladják. Fejlődésének hatékony tényezője az élő világirodalommal való kapcsolat. Eszmei-esztétikai 
torzulások az egészséges fejlődésen, az eszmei egység erősödésének folyamatán belül jelentkeznek.

1. A szakasz általános képe

a) Történelem. -  A X X . kongresszus, a békés egymás mellett élés politikája. A kétfrontos harc. Az ellen- 
forradalom  leverése, a konszolidáció, a mezőgazdaság átalakulása. Az osztályharc fő frontjai: a gazdasági 
építés, szervezés, a szocialista tudat formálása, a  szövetségi politika. A szocialista építés objektív nehézségei. 
A nem zetközi munkásmozgalom vitái.

b ) Kultúra és művészetek. — Az általános kultúrpolitika, művészetpolitika elvi irányítása és decentralizálása. 
Az egyes művészetek helyzete, különös tekintettel a  X X . századi szocialista, polgári, valamint a hazai hagyo
m ányokhoz való viszonyukra. A szocialista művészeti hagyományok teljes és objektív elismerése. A szocialista 
realizm us elméleti és művészetben megvalósult helyzete. A televízió.

c) Világirodalom. -  A szovjet és népi dem okratikus irodalmakban m utatkozó új jelenségek. A szocialista 
országok irodalmának intenzívebb kölcsönhatása. A nyugati országok szocialista irodalmának és irodalom- 
elm életének megnövekedett hatása. A polgári irodalom  XX. századi értékeinek, köztük kritikai realista 
és avantgardista alkotásainak hatása.

2. Irodalmunk általános helyzete

a) A z irodalmi tudat és élet kérdései. — Az írószövetség az ellenforradalom leverése után. Feloszlatása. Az írói 
revizionizm us elszigetelődése. Az irodalmi élet konszolidációja, az írószövetség megalakulása. -  A marxista 
irodalom elm élet nemzetközi és hazai vitái a realizm us, a szocialista realizm us kérdéseiről. Ennek eredményei. 
A X X . századi nem realista hagyomány és élő irodalom  értékeinek objektív megítélése. -  Az irodalom kritika 
és irodalom történet. — Az írói felelősség megnövekedése. — A vitában való egység. A polgári hatás, a  továbbélő 
polgári-kispolgári nézetek, a  revizionista kötöttségek -  a munkásmozgalom vitái és a belső építés nehézségei 
kapcsán megelevenednek (modernizmus, elkötelezetlen humanizmus, vátesz-elmélet, nemzedéki viták). 
-  A  fővárosi és vidéki irodalm i folyóiratok szerepe a vitákban (Kortárs, Ü j írás, Alföld, Jelenkor, Tiszatáj, 
H elikon , Kritika.)
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b) A z  irodalmi folyamat általános jellemzői. -  A művekben megvalósuló egység kérdései. A szocialista irodalm i 
hagyom ány kiegészülése (Ég a  T isza, Visegrádi utca, Vörös város); a szocialista alkotások mennyiségi és 
színvonalemelkedése. Üj p rózaíró  és lírikus nemzedék fellépte, a szocialista realizmus ars poétikájának 
jegyében. — A szocialista tá rsada lm i valóság hatása a  vo lt népi írók alkotásaiban, (Sajkódi esték, U tazás; 
R ácegresi füzet; Szirom és boly; Vízválasztó; Sarjadás stb .). A polgári hum anizm us átszíneződése (H om ok
óra, Az idegen; Rapszódia egy őszi kertben; Freskó; Á m en, ámen stb.) -  A m üvekben kifejeződik az irodalom  
differenciáltsága, sőt divergenciája is. (Főként a személyi kultusz helytelenül általánosító művészi kritikája 
kapcsán.) í r ó i  alkotások és m űvön kívüli nyilatkozatok, ars poétikák egymáshoz való  viszonya. -  Az irodalom  
m inden eddiginél elevenebb kapcsolatot tart a társadalm i fejlődés menetével, felveti és megválaszolja cen t
rális kérdéseit (az ellenforradalom , a szocialista erkölcs és életforma, a nemzeti önvizsgálat, összefüggésben 
a szocialista nemzeti egység kérdéseivel). -  A társadalom kritika, ezen belül a  személyi kultusz kritikájának 
kérdései az irodalmi folyamat egészében. -  A stílusok, az esztétikai visszatükrözés sokszínűsége. A XX. századi 
szocialista és polgári irodalom ábrázolási eszközeinek elfogulatlanabb alkalmazása, a  hazai stílushagyományok 
spon tánabb  érvényesülése, term ékeny kapcsolatuk az új, szocialista tartalm akkal.

3. Próza

A p ró za i műfajok egymáshoz való  viszonya, szerepmegoszlásuk. A szociográfia megnövekedett jelentősége, 
az ú tira jz  megszaporodása. -  A  m űfaj képviselői

a) Regény. -  A leglényegesebb társadalm i kérdések (ellenforradalom, falu szocialista átalakulása, erkölcs és 
életform a, a  nemzeti egység) időszerű visszatükrözése. -  A X IX . századi klasszikus regényépítkezés há tté rbe  
szorulása, a  XX. századi polgári regény vívmányainak felhasználása (időbontás, belső monológ, körm ono
lóg, m egoldások, a point de v u e  váltogatása stb.). A kisregény. A tézisregény. Az „oknyomozó” típus. 
A rip o rt ha tása  a regényszerkesztésre. -  A leggyakoribb középponti hős-típusok (cselekvő hősök, rokkant 
próféták stb .), környezethez való  viszonyuk. Totalitás és társadalomkritika. — Bestseller, kalandregény.
-  Csoportosítás: Az ellenforradalm at ábrázoló regények, problematikájuk. (O k tó b eri vihar, V ihar u tán , 
Tékozlók, Lázgörbe, Cigányút, Hullámverés, M árta , Pokoljárás - ,  Élt köztünk  egy ember, Poldini 
úr). — A  szocialista erkölcs és életform a kérdései a regényirodalomban. A „hogyan  nem  lehet élni” kérdése, 
negatív , passzív középponti hősök (Gyáva, Rozsdatemető, Próféta voltál, szívem, Pilátus, Apostolok u tóda , 
Orosz asszony). -  Az új és régi erkölcs szembesítése, cselekvő hősök (A négylábú kutya, Az orvos halá la , 
Szent Já n o s  fejevétele, Utazás a  Göncöl szekerén, Gyerektükör, Miért nem szóltatok, Párbeszéd a sorssal).
-  D ekadens, egzisztencialista hatások , polgári moralizálás (Bolond és szörnyeteg, Péntek lépcsőin, A pálya 
szélén). — A  falu világa a regényirodalom ban, társadalmi fejlődésünk egy-egy szakaszának vagy éppen egé
szének képévé szélesedik (Húsz ó ra , Isten őszi csillaga). — Anekdotikus, idillikus megközelítés (Tiszán innen , 
D unán tú l; Hegyoldal; Aranyfüst; Szirom és boly). -  Pszichológiai igényű parasztábrázolás (A kelletlen leány, 
Csillagok árulása). -  A szocialista ta rta lm ú  nemzeti egység kérdéskörének tükröződése a  m últ kritikus-önkritikus 
áb rázo lásában: Márton és b a rá ta i, M ás muzsika kell, N andu , Vízválasztó -  A lázatosan jelentem, H ideg 
napok. — Tegnapot mával szem besítve, egy-egy réteg sorsára kérdezve (Freskó, Ö z , A jó fiú; Szőlőből bor; 
A pátián nemzedék). A nemzeti történelem  egészére kérdezve (Város a felhők a la tt, H o ltak  fogságában, Részeg 
eső). — N em  függetlenek ettől a kérdéskörtől a megszaporodott önéletrajzok. — Barsi D ., Berke,i, Bárány, Bóka, 
Cseres, D arvas, Dobozy, Erdős, Fejes, Fekete Gy. Földeák, Galabárdi, Galambos, Goda, Hernádi, H idas, 
K am ondy, Keszi, Kodolányi, Kolozsvári Grandpierre E ., Mesterházi, M olnár G ., Mándy, I., Sarkadi, 
Sánta, S. T ó th , Szabó M., Szabó P ., Takács I., Tamási Á ., T hury  Zs., U rbán, V eres P., Vészi regényei.

b) Prózai kisepika. -  A műfajok egymáshoz való viszonya, szerepmegoszlásuk. — A novella jelentősége az 
aktuális konfliktusok feltárásában. Csoportosítás: Lengyel József. — Az E m beravatás nemzedéke. — Az 
1957 u tá n  jelentkezett fiatalok. — Gyűjteményes kötetek tanulságai. -  A szociográfia. A felszabadulás 
előttihez képest megváltozott, de lényeges szerepe. Csoportosítás: A tegnapot m ával szembesítő, történelm i 
érdekű írások  (Orosháza, B aranyai utazás, Sarjadás, Gyalogolni jó). A városi szociográfia. Az új falu 
szociográfiája, újszerű, sajátos líraiságának jelentése (Csoóri, Csák, Váci). — Útirajz-irodalom.

4. Költészet

A lírai színkép további kiegészülése (Kassák, Fodor J . ,  H idas Antal) -  A T űztánc  nemzedéke. -  Folytonos
ság-tudat a  lírában. Kiállás a n ép i hatalom , a szocialista folytonosság mellett (T űztánc , Fodor, Földeák).
-  Szem benéző, küszködő folytonosságteremtés (Benjámin, Juhász, Nagy L., Sim on, Csoóri). A kérdés m eg
kerülése. — A közéletiség tarta lm ainak  változása. Az ellenforradalm at követő nyílt, közvetlen politikai form ájú
-  később az összetettebben, á tte tteb b en  érvényre ju tó  közéletiség és forradalmiság, annak új tartalmai (kis- 
polgáriság kritikája). -  Az elvont hum anizm us kérdése: a béke, munka, nép, érte lem  lírai apoteózisa Kassák, 
Illyés, V as és mások lírájában. — A ,, jobbos” és „balos” ellenzékiség a lírában. -  Az ú jszerű  kortudat, termeszet-
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tudományos eredményekkel kiegészült világkép lírai tükröződése. -  Növekvő intellcktualizmus, másfelől az 
oldottabb asszociáció nagyobb hangulatiság ellentmondása és szintézise. — A formális modernség. — Líra és 
közönség. -  Csoportosítás: Kassák, Illyés, Szabó L., — Fodor, Hidas, -  Benjámin, Zelk, Kónya -  Juhász, Nagy, 
Simon -  Garai, Váci, Ladányi, Mezei, Győré -  Somlyó, Rákos, Devecseri -  Pilinszky, Nemes N agy, R ába.

5. Dráma

A színházak, a drám airodalom  és közönség dram aturgiai látóhatárának kiszélesedése. A naturalista 
konvencióktól mentes szovjet, népi demokratikus drámák, a  brechti dram aturgia, a mai nyugati polgári 
drám a hatása. -  Aktuális, centrális társadalm i kérdések (ellenforradalom, szocialista erkölcs, nem 
zeti egység) a  színpadon. Közélet és magánélet egységében felvetett, következetesebben keresztül vitt 
konfliktusok. -  A középfajú drám ák uralm a, a vígjáték lemaradása. -  A történelmi drámák és a  je len  prob
lémáinak kapcsolata. -  Csoportosítás: Az ellenforradalomhoz kapcsolódó drám ák (Kormos ég, Pesti em
berek, Szélvihar). -  A falu átalakulásának drám ája (Hajnali tűz). -  A közéleti rokkantság drám ái (Elveszett 
paradicsom, Késdobálók, Életem  Zsóka, A szájhős). -  Az időszerűtlen jellem ek és életformák drám ái (Rozsda- 
temető, Záróra, Homokóra, Az idegen, Kígyómarás, Leleplezés, Tizenegyedik parancsolat). -  A nemzeti 
egység és társadalmi felelősség drám ái (Részeg eső, Holnap folytatjuk, A nagy család). -  A történelmi drám a 
és a mai kérdések (Kegyenc, Különc, G andhi halála, II. József, A két Bólyai). -  Csurka, Darvas, Dobozy, 
Fejes, H ubay, Illés E., Illyés, Mesterházi, Németh L., Szabó M ., Szakonyi, Thurzó színmüvei.

Kritika
M ŰVÉSZET ÉS IRO DALO M , 1965.

V IL Á G IR O D A L O M

írja: Nagy Péter

A „Koldusopera” a Madách Színházban

Ügy látszik, sok sikertelen próbálkozás u tán  végül mégis a M adách Színházé lesz az érdem, hogy a  pesti 
színpadokon teljes polgárjogot szerez Bretolt Brecht művészetének. 1956 óta mind gyakrabban próbálkoznak 
a pesti színházak Brechttel — váltakozó szerencsével. Eleinte kudarcot kudarcra halmozva: a külsőségeiben 
a németek előadásáról másolt, de belső tartalom m al fel nem töltött Kurázsi mama éppoly szerencsétlen kísérlet 
volt, mint a másik véglet, az átfolklorizált (s ezáltal savát-borsát vesztett) Jó embert keresünk; s a  többi elő
adások is legnagyobbrészt e két véglet között mozogtak -  egészen a Kaukázusi krétakör négy év előtti bem utató
jáig, amikor a Madách Színház együttese Vámos László vezetésével (s nem  utolsósorban Psota Irén  tehetsége 
segítségével) megtalálta az igazi brechti hangot a színpadon; olyan előadást terem tett, mely a m agyar szín
padi tradíciókból kinőve tudo tt a brechti színpad követelményeihez hasonulni.

Ebben a folyamatban a Koldusoperának egészen különös szerepe volt. V alójában vele kezdődött a  Brecht- 
reveláció: még 1955-ben vagy 56-ban a Színművészeti Főiskola egy eseményszámba menő vizsgaelőadása, 
Szinetár Miklós rendezése volt az első jelentős Brecht-áttörés, legalábbis a szakmai közvéleményben. M a m ár 
nehéz erről érvényes véleményt alkotni: a  korszak izzó és izgatott légkörében, amelyben az újra-várás oly 
eleven volt, ez az előadás ígérte a gyökeres eltérést mindattól, am it a korábbi színházi stílusban kiürültnek, 
elévültnek éreztünk. S az egy-két évvel későbbi Petőfi Színház-i bem utató lett mindennek a cáfolata: abban 
az előadásban Brecht belesüllyedt a m agyar operett-tradícióba, mely úgy elöntötte, hogy alig látszott ki 
belőle; még K urt Weill zseniális zenéje is cukros vízben oldva hangzott fel az akkori nézők előtt. így  joggal 
m ondhatni, hogy -  legalábbis az utolsó két évtizedben -  a mostani, M adách Színház-i előadás a Koldusoperá
nak első, teljes jogú m agyar megvalósítása.

Pedig ha van Brechtnek müve, amelynek állandó műsordarabnak kell lennie minden, m agát elevennek 
és aktuálisnak tartó színházi kultúrában, akkor kétségtelenül a Koldusopera az. Talán írt Brecht jobb  darabot

4 * 51



ennél, s m inden bizonnyal ír t olyan darabokat, amelyek jobban , érettebben valósítják meg drám aírói és 
színjátszási elméleteit, teljesebben és kibontottabban szólaltatják meg nézeteit a  világról, a  társadalomról, 
az egyénről. Mégis a Koldusopera m arad Brecht életművének centrális alkotása, mert ebben váratlan és hallatlan 
élességgel szólaltatott meg egy korszakot, a  remekmű fokán fejezve ki annak tendenciáit -  s közben olyan 
dolgokat fedezve fel az emberi természetről, amelyek (talán  éppen lapidárisan sum m ázott voltuk miatt is) 
azóta sem vesztették el érvényességüket, reveláló erejüket.

1928-ban keletkezik ez a -  minek is nevezzem: színmű? drám a? operaparódia? aktualizált átdolgozás? -  
rendkívül eredeti mű, ama húszas évek végén, amelyet egy francia kritikus „bolond évek” -nek nevezett; 
és sehol sem volt bolondabb, m int a  weimari Németországban s azon belül is Berlinben. Fényűzés és nyomor, 
világm egváltás és cinizmussá cserepesedett hitetlenség, tisztaságvágy és züllött rothadás egymás mellett, 
egymáson, sőt szinte egymásból éltek, tenyésztek, s ezen az ingoványos talajon eleven és buja szellemi élet 
h a jto tt ki. E bből nő ki Toller, Benn, Werfel, Döblin, K aiser s még annyi más, m a m ár ta lán  nem is joggal 
elfeledettebb; s ebből nő ki Brecht is.

B rechtre természetesen nemcsak az a jellemző, hogy honnan  nő ki, hanem az is, mibe nő bele; őt és mű
vészetét legalább annyira meghatározza kezdetben a w eim ari Németország szellemi légköre, m int az, hogy 
az é re tt B recht az egész modern európai színház legtartósabb hatású forradalm árává lett; hogy a cinikus 
anarchistán  induló Brecht főművei egész sorozatában a szocialista színház új formanyelvét teremtette meg. 
S ezen az ú ton  a  Koldusopera jelentősége rendkívüli: sum máz egy korszakot s egyben egy következő elé puhítja 
a talajt.

Nehéz lenne egyértelműen válaszolni a rra  a kérdésre, hogy a művészi vérbőség vagy vérszegénység jele-e 
ebben a d a rabban  a sokszoros áttételezettség és allúzió, am ire az egész mű épül. Hiszen m ár Gay tizen
nyolcadik századi eredetije is persziflázs volt, méghozzá H ändel operáié; s Brecht és Weill úgy dolgozzák 
á t az angol eredetit, hogy abból teljesen korszerű és ném et művet teremtenek, mely egyszerre persziflázsa 
a hős-operáknak (mint Gay és Pepush műve) és a húszas években Berlinben divatba jö tt  ,,musical” -stílusnak; 
a koldusok-rablók-rendőrök világának időtlen színpadra állítása egyszerre anarchista rombolása a polgári 
társadalm i illúzióknak és egy szocialista társadalom utáni vágy megnyilatkozása; az erőszak és erkölcstelenség 
gunyoros heroizálása a polgári álm orál szenvedélyes szétzúzása, s ugyanakkor a ném et társadalom ban még 
lappangó, de hamarosan kitörő, sőt uralkodóvá váló erőknek a jelzése és leleplezése. S a m éltán híres songok, 
Villon- és Kipling-idézeteikkel egyszerre kifejezései egy közös, gazdag kultúrkincsnek s egy új, nyersebb és 
oktatóbb jellegű költészet felé való törekvés: a líra ledöntése a  kifinomult érzelmek piedesztáljáról s új, funk- 
cionálisabb láb ra  állítása.

Azt hiszem , a kortársak annak idején elsősorban a rom bolást, a persziflázst, a művészi és nemcsak-művészi 
blaszfémiát érezték és élvezték ebben a  darabban; m a m ár, jó  nemzedéknyivel a  megszületése u tán ezt is 
hallva és érezve talán világosabban látjuk, hogy mennyi ebben a műben az összefoglaló, a  lezáró s az új 
ú tra  m u ta tó ; hogy kritikája summázás is, hogy pusztítása építés is.

K ülönös jelentőségű s talán nem  m indig eléggé megbecsült ebben a drám ában a lum penproletariátus- 
proletariá tus viszonya. Az utóbbira az egész műben csak Peachum  (a magyar változatban Peacock) egyetlen 
m ondata  u ta l a  harm adik felvonásban; de ezzel az egy utalással a drám a egész tenyészete egyszerre helyes 
m egvilágításba kerül, új jelentőséget kap. Míg a lum penproletariátus világa Brecht előtt a  színpadon általá
ban m in t a  „m egalázónak és megnyom orítottak” legpittoreszkebb, tehát költőileg legjobban kihasználható 
világa je len t meg (még a korai Gorkijnál is), addig itt egyszerre a helyére kerül: nem  az új erő költői-színes 
kifejezése, hanem  a polgári társadalom visszája, amely a m aga szennyesen groteszk létével annak a legbensőbb 
tendenciáit, rugóit képes felfedni. így  kap sajátos jelentőséget az erőszak és erkölcsnélküli vagányság groteszk 
dicsőítése is: a  tőkés társadalmi rendre u tal, annak lényegét fejezi ki, éppen legalja form ájában.

A M adách  Színház új előadása -  m int m ár elöljáróban jeleztem  -  nagy lépés afelé, hogy Brecht teljes 
polgárjogot nyerjen a magyar színpadon s a színházi műsorok állandó szerzője lehessen. Brecht legalább 
annyira volt színházi szakember, a  játék és rendezés forradalmas!tója, m int am ennyire drám aíró s a dráma 
m egújítója; színpadi műhelyeiben egy sajátos játék- és rendezési stílust dolgozott ki, amely tagadja a natura
lista-realista hagyományt és egy -  az expresszionista kísérletekből kinövő -  új stílust fejleszt ki, amelyet talán 
„dialektikus realizmusnak” lehetne leginkább nevezni.

Az „elidegenítési technika” (melyről m ár annyi tin ta  folyt pro  és kontra) lényege az, hogy az előadásnak 
a közönség néző-bíráló voltát kell biztosítania az addigi beleélő-együttérző helyett; a  színészi alakításnak 
nem  a színész szubjektív bírálatát kell érvényesítenie az álta la  teremtett alak fölött (ahogyan nálunk ezt 
sokan és sokáig félreértették), hanem  a nézőnek kell a b írá la tra  lehetőséget teremtenie azáltal, hogy alakításá
ban a figura esetlegességét hangsúlyozza: ugyanebben a helyzetben másként is lehetne viselkedni, de ez az 
alak saját adottságai folytán éppen így viselkedhetik csak.

Ez a  nagyon rövid (s ezért nyers és tökéletlen) összefoglalás is megmutatja, hogy a brechti játéktechnika 
m ennyire idegen a magyar színpadi hagyománytól és gyakorlattól. Ádám O ttó rendezése -  azt mondhatni: 
természetesen — ezt teljesen megvalósítani nem tudja, inkább a kettő közötti átm enetet oldja meg: színpad
technikája m ár szinte teljesen megvalósítja a brechti elképzeléseket, míg színészei játéktechnikájában a két 
módszer közötti egyeztetés útját keresi. Ez az elképzelés, h a  talán nem is adja Brechtet m akulátlanul, úgy
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szólván az egyetlen ma adott lehetőség nálunk Brecht színpadra állítására; s ha a mostani előadás nem  m arad 
fehér holló, hanem  erre következetesen továbbiak épülnek, akkor remélhető, hogy Brecht ham arosan ham i
sítatlan hangon tud szólni a magyar színpadon is.

A rendezés átm eneti voltát mi sem érzékelteti jobban, m int a darab  körüli dram aturgiai m unka. Blum 
Tamás kitűnően sikerült, egyszerre nyers és poétikus fordításából jelentősebb húzást kétszer eszközölt: 
az első felvonás 3. képében, hogy a drám ai történés folyamatosságát ne szakítsa meg Polly és Peachum ék 
között, kihagyta a koldusok visszatértét és eszköz-próbáját; a harm adik felvonás 2. képét, Polly látogatását 
Lucynál pedig teljesen elhagyta. E két húzás a szokványos dram aturgia értelmében teljesen indokolt: m ind
kettő csak feltartja a cselekményt. De Brecht nem szokványos dram aturgia szerint szerkeszt és ná la  a cselek
mény szerepe csak a paraboláé; ezeknek a feltartó mozzanatoknak nála fontos dram aturgiai funkciójuk 
van: az első Peachum ot m int könyörtelen főnököt m utatja meg s ezzel előreveti a  Pollyval fo ly tato tt vita 
kimenetelének árnyékát, a másik pedig a  szerelmi birtoklás -  tulajdon-birtoklás között tesz mulatságos és 
világos egyenlőségjelet.

Ugyanakkor a  rendezés egész munkáján érezni, hogy szinte minden szereplőjét igyekezett (s a legtöbb
ször sikerrel) kiemelni megszokottságaiból, megbarátkoztatni a brechti stílussal; hogy érti és érzi a  feladatot, 
amelyet azonban csak részben tud egyelőre megoldani.

A szereplők közül mindenekelőtt Polly alakítóját, Psota Irén t kell megemlíteni. Első színpadra lépése óta 
tudnivaló, hogy Psota az a színész, aki valóban alkalmas a brechti színpadi stílus megvalósítására. Nemcsak 
azért, mert nagy színészi képességei mellett kitűnő énekes és táncos is, hanem azért, m ert szinte természetes 
adottságként képes megállni a beleélésnek azon a fokán, amelyet Brecht ideálisnak tart; nem  kívülről, hanem  
az alakítással kritizálni a  szerepet. Ezt Pollyban, m ondhatni, tökéletesen valósítja meg. A finomság és finom
kodás, az érzelmesség és közönségesség, a tisztaság és ravasz számítás közötti átm eneteket pillanatonként 
képes törés, zökkenő és erőfeszítés nélkül megoldani: egyszerre groteszk és patétikus. Egy-egy kis gesztusá
val, hangjával tudja -  a  szerepből egy pillanatra sem kilépve -  élesen megfogalmazni az alak sekélységét 
és mélységét.

Gábor Miklós Bicska M axija jó  példája annak, hogy a tehetség és intelligencia együtt még azt a  nehézséget 
is áthidalhatja, am it a  szerep s a színészi alkat közötti ellentét teremt. Bicska Maxinak két tradíciója van: 
az apacs-bonviván és a bankár-tojás. G ábor alakítása a kettő között mozog, de erősebben hajlik az első, 
mint a második felé (ennek jellemző példája, hogy a börtönbeli vesztegetést nem csekkel oldja meg, ahogy 
Brecht előírja, hanem  zsebből kihúzott bankókkal), de igazán egyik mellé sem áll s ezzel a  nézőt is kissé 
bizonytalanságban hagyja.

Márkus László Tigris-Brownjának van egy hangja: a  nevetést pótló hangtalan nyerítés, am i egyszerűen 
zseniális színészi találat: többet mond az alakról, m int minden szava. Az alakítás egésze azonban inkább 
elmegy a buffó felé, m int az író elképzelése. Peachum-Peacock és felesége (Pécsi Sándor és Kiss M anyi) 
az előbbieknél kevésbé törekszik az új stílus megvalósítására és átvételére. Mindkettő jobban  saját megszokott 
(egyébként kitűnő) keretei között m arad; Pécsinek egyik legértékesebb színészi tulajdonsága, megnyerő 
volta az alakításnak itt kissé gátlója is lesz. Végül említsük Garas Dezső ellenállhatatlanul mulatságos vagány
figuráját, a betörőbanda tagjait s nem utolsósorban a  ném a személyzetet: valamennyien jelentősen hozzá
árulnak, hogy az előadásból emlékezetes siker lehessen.

PR Ó Z A

írja: Béládi M iklós

Mándy Iván novellái

Társtalan író műve A z ördög konyhája című novelláskötet. Huszonhét novella ismétli ugyanazt a  tém át: 
a sivárság-érzést, a  kietlen és elrontott élet látom ását, a kiúttalanságból és befalazottságból eredő szorongást 
— a föloldódás leghalványabb reménye nélkül. Szereplőinek többsége az élet számkivetettje. Sorsuk megalá
zóan alantas, m ert sejtelmük sincs saját helyzetükről. Életük nem  nyitott semerre, hanem  véglegesen lezárt. 
Noha még élnek, mégis m intha a befejezett múltból já rnának  vissza kísérletként. Málló, szürke falak repedései
ből bújnak elő; szűk udvarokról, üres terekről kerengenék föl, hogy majd újra belemosódjanak a semmibe. 
Az író viszolyogva, riadtan  és szomorúan figyeli őket, de megváltásukért semmit nem tehet. Sorsukban meg
másíthatatlan törvények működését látja s lázadni e törvények ellen nem  képes. Hogyan is tehetné, mikor 
a novellák látom ása amennyire a „való világ” darabjait, eseteit dolgozza fel, épp annyira „ te rem te tt világ”  is, 
az írói képzelet és világérzés szüleménye. A novellák nemcsak objektív tükrei a világnak, nemcsak ábrázolnak, 
hanem személyes közléseket is továbbítanak. Az ördög konyhájának — és M ándy Iván műveinek — kulcsa 
ez a kettősség. A valóság aprólékos megfigyelését, tárgyi és lélektani hitelességű részletezését külön világgá
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rendezi, újjászervezi; fojtott atmoszférával átitatja a m aga törvényei szerint dolgozó írói képzelet. A hamisí
tatlan, eredeti valóság újjáalakul az író kezén, új tartalom m al telítődik — a vizionálás, a  torzítás, nagyítás 
és kicsinyítés eljárásainak megfelelően. Elmosódott, sejtelemszerű, egyszerre ijesztő és lehangoló tenyészet 
jelenik meg a novellákban; m inden bizonytalan, körvonalszerű, homályos alakot ölt: nemcsak a tárgyak s a 
környezet, nemcsak a szereplők s az idő, de gyakran m aga az élet is. Természetszerű tartozéka ennek a világ
nak, hogy a szereplők egyszer csak kisiklanak a látható-tapintható  világ kereteibő 1 s észrevétlenül, átm enet 
nélkül ellengenek a semmibe, elfoszlanak a levegőbe. A hatást csak elmélyíti, hogy M ándy sehol nem emeli 
fel a hangját. Mindvégig visszafogottan beszél, tónusára inkább a révedező fél-mosolyú ironikus előadás a 
jellemző, meg a  tűnődő lemondás hangulata, amit gyorsan válthat lírai groteszk vagy nyers-naturálisan ható 
részlet is. De nem  hangos sehol és az elmondanivalót inkább jelzi, szaggatottan, vázlatosan — m intha ezzel 
is érzékeltetné: mire jó  ez, hiszen úgyis mindegy . . .  A hosszas részletezést nem őrá szabták, a fejtegetést meg 
nyilván a novella esküdt ellenségének gondolja. Objektiven ír, az elérhető tárgyilagossággal. Az ördög konyhája 
ezért új állomás a novellaíró M ándy pályáján. Az Idegen szobákból líraibb, érzelmesebb hang szólt; am it 
most a gyors váltások közti szünetek sugallnak vagy az álomszerű, félig szürreális látomások jelképeznek, 
azt régebben vallomásszerű m ondatok nyíltan fejezték ki. D e előző novellái is e stílus felé m utattak. A stílust 
sikerült a m aga törvényei szerint kiformálni. Közben azonban valam iről le is mondott. A stílusváltásért 
föláldozta az egykori lázadót. M ándy  nem lázad m ár, részvétét elrejti, humora még fanyarabb és kegyetle
nebb. M a sem szenvtelen, nem  közömbös, de a vallomás elé annyi szűrőt állít, hogy az író szemé 1 yes üzenetét 
alig érzékeljük.

Ennyiből máris m egm intázható volna egy életundortól szenvedő nihilista író portréja. A foltok, áttűné- 
sek mögött, a tűnődő keserű fél-mosoly mögött azonban derengeni látszik a tragikus arc is. A visszafogottság, 
az egyenletesen folyó előadás, a  látszólagos odavetettség feszült, tudatos írói munkát rejt. A kihagyások, 
gyors váltások, a logikátlannak tűnő , ám  szilárdan megszerkesztett kép-csúsztatások, „áttűnések” az elesett, 
arc- és jellegnélküli magányos hőseinek lesznek természetes megszólaltatójává. Abban a világban, ahol M ándy 
otthonos, szomorú komédia az élet. M inden elromlik és félresikerül, céljához nem ér el senki; emberei ütődötten 
vonszolják m agukat s még fölséges szerencse, ha sivár adottságaik közegéből a szivárványló képzeletbe a 
mozivászon csábvilága révén egy p illanatra  átlendülhetnek. A  novellák szerint az élet gyökerében elhibázott, 
mert az emberek nem értik egymás szavát. Az egymás közötti távolságban elhal minden szó és értelm ét veszti 
minden mozdulat. Szürke és kicsinyes a világ s az embereknek ehhez a  szürkeséghez kell hozzáidomulniuk. 
Nem az élet egészére vetíti rá  ezt a  képletet az író, hanem  csak arra  a  szeletre és azokra a  zugokra, ahol az ő 
hősei járják a  m aguk teljesen névtelen és jelentéktelen útjukat. A világnak ezt a  részét pedig alig kormányozzák 
a társadalmi közösség együttélési szabályai. A közösség parancsoló üzenetei idáig nem  ju tnak  el, legfeljebb 
töredékesen, de úgy sem hatékony erővel. Szereplői kívül vannak a  társadalom együttműködő szervezetén 
vagy épp most közelednek ehhez az állapothoz, s előbb-utóbb ők is kitaszítottá válnak. M ándyról eddig alig
hanem mindenki elmondta, hogy leggyakrabban a társadalom  perifériáját ábrázolja. Legjobban az árusok 
terét ismeri, ahol különös figurák ócska holmikat őriznek, s titokban nagy üzleteket kötnek; novellái a  József
várost idézik, de bárhol forduljon meg: az élet alacsonyabb szintjei kötik le figyelmét. Pontosabb a fogalmazás, 
ha azt mondjuk, hogy a társadalom ból kiszakadt, az élet közös áram ából kisodródó, az útszélre került emberek 
sorsát nyomozza, nem lankadó szenvedéllyel és nem csituló reménytelenséggel. Szereplőit végzetesen körül
fonta a magány, a meg nem értés vagy a fiatalok agresszív m agatartása űzi őket. Mások laza csoportba verődve 
élnek, de a nagyobb közösség hallótávolságán kívül, a  följebb ju tás, a  rendezettségbe érkezés legcsekélyebb 
lehetősége nélkül. Nem is állítható , hogy Mándy a társadalom nak valamelyik körülírható csoportját vagy 
rétegét rajzolná, látleletet készítve róla, s ily módon ahhoz a m unkához is hozzájárulna, am it az ú jabb szép
próza a „fehér foltok” földerítésével kezd elvégezni. M ándy egy világérzést szólaltat meg s nem  szociográfiai 
hitelű fölméréseket végez. Különösm ód, mintha a gyerekek világában is gyakran ugyanezért időzne. A gye
rek naiv, önfeledt lénye örömre hangolja, de a hangulatváltások, a megszakadó barátságok, a valóság és 
vágy összeütközése láttán azt érzékelteti: ebből a  nem  zavartalan  idillből fejlik majd ki a  későbbi magány.

M ándy azért társtalan író, m ert tökéletesen azonosul m agányba süppedt hőseivel. Lázadó szava nincs, 
az ellenszegülésre indulat nem ösztönzi, a változásra semmi rem ényt nem  lát. Sűrítve kínálja ezt az élményt, 
emberi „alaphelyzetet” fedez föl benne s az eredet kinyomozásának szüksége föl sem merül. A magányosságot, 
az ember-idegenséget, a párbeszédet fölváltó végtelen monológot az emberi természet szám lájára írja. 
Ennél tovább aztán  nem is hatol, ez a végső ok, am it csak tudom ásul lehet venni, m agyarázni, értelm ét föl- 
fejteni m ár aligha. A társadalmi körülményeknek — ezek u tán  érthető módon — nem tulajdonít m eghatáro
zó szerepet. Egy-két novellájának történéseibe ugyan észrevehető módon belejátszik a kor is, de ez a korra 
szegezendő figyelem ritka esemény M ándy világában (Egyszerű tag, Lélegzetvétel nélkül). Alakjai nem  a 
kor szövevényében jelennek meg, hanem  a saját közvetlen környezetük túlságosan prózai díszletei között. 
Azt észlelik csupán, am it érzékszerveik közvetítenek. Bizalmasabb viszonyban élnek egy kopott lépcsőházzal 
m int a tágabb világgal. Azért is van ez így, mert jószerint gondolataik sincsenek. A gondolatot a  céltalan 
mozgás helyettesíti, a spontán cselekvés, aminek nem az irányát látjuk, hanem csak imbolygó megvalósulását 
és váratlan elhalását. A gondolattalanság jele az is, ahogyan a  szereplők emlékeiket mormolják maguk elé. 
Ilyenkor szegényes képzeletük is megelevenül, de u tán a  visszazuhannak a hallgatásba s életükről csupán
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félbemaradó gesztusaik adnak tétova jeleket. A szereplőknek alig van kiterjedése, életük összezsugorított, 
távlattalan; az önalakítás mindenféle szándékától idegen, önm agukról sincs tudatuk , nemhogy a társadalom 
ügyeire volna pillantásuk. Szűk és kicsinyes az a világ, am it Az ördög konyhája fölidéz, sőt jelentéktelen és 
idegen is.

Arról lenne tehát szó, hogy nem akármilyen írói tehetség fölösleges tárgyakba öli m agát, nagy erő kis tém á
val bíbelődik? Nagyobb az író, mint a  műve? N em  lényegtelen ellentmondás: azt jelentheti, hogy az író 
máig nem találta meg a testére szabott feladatot, mellékes témákat vállal s közben az idő eljár fölötte.

M ándy Ivánt közelről fenyegethette ennek az ellentmondásnak a következménye. Az ördög konyhájából is 
kiolvashatók az erre utaló jelek. De az új kötet elsősorban mégis az író eltökéltségét igazolja. Szűk világot 
lá t valóban, pillanatfölvételeket készít, az életnek csak a foltjait veszi észre, egész szövetének kibontásához 
nincs érzéke —  viszont am it csinál, fölényes biztonsággal végzi. Stílust terem tett, új eljárásokat szabadított 
fel, a  m agyar novellát érzékenyebbre hangolta. A vizionáló, fél-szürreális módszer, az időfolyamatok ki
iktatása, a „térszerűség” benyomását ébresztő szim ultanista eszközök; a „kivágások” átértelmezése újszerű 
eredményekre vezetett. S az előbb föltett kérdésekre is innen érkezik a válasz. M ándy novelláiban nyomatéko
sabban érvényesül a stílus, igen gyakran a közlendők rovására. Észrevehetőbb a forma, s megesik, hogy keve
set mondó vagy jelentéktelen tárgyat növel meg ez a  technika. Az ördög konyháját igazában a bravúrig 
fejlesztett stílus élteti. M ándy fölényesen elsajátította a  paradoxont, hogy az a szó mond legtöbbet, am it nem 
m ondanak ki. Az elhagyások, elhallgatások m űvészetét tovább m ár aligha fokozható módon érti. Novellái 
gyakran a hiányt fejezik ki, sokat sejtetően. É lőbb is ez a stílus, elevenebb és hitelesebb, m int az az anyag, 
aminek élményszerü fölidézését vállalja. A stílus friss, egyenletes szinten m aradó, míg a közlendők gyakorta 
árasztják az ernyedt lemondás, az ismétlődés hangulatát. A világot szemlélő író tekintete m egállapodhat 
jelentéktelen tárgyon is: a  stílus fegyelmét ilyenkor sem éri sérelem. A világ, am it lá t és ábrázol: szürke, 
szétfolyó, jelentéktelen. A stílus, ami ezt a világot közvetíti: fegyelmezett, feszes, céltudatos.

M ándy, ha akarná sem lehetne más, m int a  nagyváros írója. Alakjai szinte összenőttek a városi utcákkal, 
terekkel, a  szürke lépcsőházakkal és homályos kapualjakkal. Az írónak még a szabad tér is zavarja látását, 
a  napfényes ragyogás pedig egyenesen elkápráztatja. Esőnek kell esni, hónak hullni, lcszállni sötétnek és köd
nek, hogy alakjait életre szólíthassa. Egyik hősét így állítja elénk: „lóg rajta a m agány” . Ezeknek a  magányos, 
elmosódó figuráknak névtelen-jeltelen sorsára m integy rárímelnek a közömbös tárgyak. Igazi színterük az 
utca vagy a  tér, ahol a senkihez nem tartozás érzése hangsúlyosabban szólalhat meg. A látomás néha a fal 
repedéséből szólítja elő az alakjait; emberei máskor úgy jelennek meg, m intha vakolat potyogna a  falról. 
A színtérnek és tárgyaknak ez a kivételes szerepe a rra  való, hogy az üresség, sivárság benyomását erősítse. 
M ándy sok m indent megtakaríthat m agának, m ert a környezetet á titatja azzal a hangulattal, am i sze
replőit jellemzi. Elegendő ilyen sorokat leírnia s a  novella légköre máris biztosított: „A  napfény megvilágí
to tta  az udvart, hideg, kedvetlen ragyogással ráesett a  falakra. A lépcsőházba m ár semmi se ju to tt ebből a 
fényből. A lépcsők szürkék, porosak. A lift rácsán m intha arcok lógnának —  üres tekintetű, halott arcok” .

Hagyományos értelm ű jellem-formálásra sehol sem kerül sor ezekben a novellákban. „Szakadozott vonalú 
em ber” — írja  egyik alakjáról — s ez a jellemzés talál az írói eljárásra is. V illanó képekből, elmosódó foltok
ból, szaggatott és vázlatos jelzésekből épülnek a  novellák. A szaggatottság azonban szívós rendező munka 
eredménye. M ándy kerüli az önkényességet; a  vázlatosságot sem szeszély vagy já ték  termi. V argha K álm án 
figyelte meg, hogy ez a stílus a film képváltogatásával rokon: képek és színterek gyors váltása az írói közlések 
lényegét emeli ki. A montázstechnikára utal vissza ez a  forma is, de a „kivágások” egyhangú összeadása, 
naturális lapossága helyett M ándy stílusa gyorsabban pergő, több-jelentésű, hangulatilag is árnyaltabb. 
Ez a  forma is „térszerű” benyomást kelt: emberei nem  változnak, a történésznek nincs időbeli folyamatossága, 
dinam ikusan előrehaladó tartalma. Ilyen közegben hősök nem élhetnek s M ándy mindig pontosan világítja 
meg szereplőit. Egy sincs közöttük, akit hősnek festene. Ebben végsőkig következetes. Érzelmi azonosulás, 
szánalom sem teszi enyhültebbé írásait. Értelem  és cél nélkül tengődő szereplőit nem  ruházza fel héroszi 
vonásokkal. M ég az Árusok teréről szóló „legendáiban” sem véti el a hangot. Elégiát ír, „legendává” növeszti 
tém áját, de a legendában gúnyos irónia rejtőzik: olyan világtól búcsúzik, amelynek nem  volt igazi jelentősége, 
csak szereplője és levegője lehetett.

Az ördög konyhája novellái a céltalanná sorvadt élethelyzetek mellett még két másik emberi alap-m aga
tartást próbálnak földeríteni. A mozi-novellák, a  gyerek-történetek M ándy visszasajgó tém áit ismétlik: 
valóság és vágy csak egyféleképpen végződhető összeütközéseit tárják föl. (Fiú a téren, Diákszerelem, Lépcsők, 
Konyhafal). Az élet szürkesége megöli az álm odozást, valóság és többre törő vágy ütközésében m indig a 
kitörni készülő akarat m arad alul. De épp ezek a novellák mutatják, hogy a líra  mégsem fojtódott el teljesen 
M ándyban. Megszólal a  hintázó lány történetében, aki elröpül az egyre gyorsabban szálló hintából s a ház 
tetejéről kiszálló kislányt is az író kormányozza fölfelé.

A módosulás azonban a lírai színezésben is tetten érhető. Az Idegen szobák írójának érzelmes túláradásait, 
kitérőit nagyobb szenvedély fűtötte, hitelesebb érdek szőtte a novellák anyagába, szerves része volt az írói 
világnak. Az új novellákban a pesszimista világérzés és a lírai ellágyulás pólusa távolról felelget egymásnak: 
összeépítésükre, egybeforrasztásukra nem történik kísérlet. M ándyt nem serkenti m ár a  régi, világot értelmezni 
akaró izgalom. A rejtélyek megoldódtak, a világ áttekinthetetlenségében le tt áttekinthető, s am i ezen túl
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van, az m ár végképp m egfejthetetlen. Az ellankadás, az objektivitás közömbösségbe hajlása, a figyelem 
szétszórt révedezése M ándy új pályaszakaszának egyik legtöbb kockázatot rejtő fejleménye.

Érdeklődése pedig, am int új tárgyra fordulhat, s nem  altatja el éberségét a  megszokottsággal, a  birtoklás
tud a tta l, ma is megelevenítő erejű. A Vera-novellák kamaszvilága a résen álló novellista teremtménye: az 
irónia fölénye, a megértés derűje s a  távolságtartás biztos mértéke együttesen jelentkezik Az ördög konyhája 
ciklus néhány darabjában. A kötetnek ez az övezete — a fiatalok m agatartásából kibomló új vonások szemmel- 
ta rtása  — nem merőben új jelenség M ándy írásaiban. A kötetben mégis hangsúlyt kap: egy valódibb s átél- 
tebb  forrásra utal, megvalósítván tárgy és stílus elveszettnek tűnő természetes összeforrását is.

Ezek a novellák jelzik leginkább az új kötet hiányait és kudarcait. M ándyt régen sem vonzotta, m a sem 
köti le a  filozófia. Nem keres eszményeket, a társadalom változásai, a  „m ozgó világ” fordulatai nem érintik. 
M ár az Idegen szobák lakója sem társadalm i érdekek felé tekintett, mikor az élet kicsinyességét foglalta 
keserű és gúnyos hangulatú novellákba. Az ördög konyhájáról ugyanez változatlanul elmondható, azzal 
a  kiegészítéssel, hogy világa még „szakadozottabbá” , homályosabbá és távolibbá sejtelmesedett. A világ
értelmezés egyoldalúsága tartja  vissza M ándyt a továbbjutástól s elegendő kárpótlást nyújt-e ezért a  stílus 
biztos kezelése? A kérdésre adható  válasz, nyilván kérdőjel nélküli. (M agvető, 1965.)

S Z Í N H Á Z

írja: Vajda György Mihály

Ü j magyar színdarabok

Egérút. -  Magadra kiálts. -  Az idő vasfoga.

Az idei évad bemutatói közül eddig három  új m agyar prózai darab emelkedik ki s biztat azzal, hogy a 
m agyar szerzők ez évben m agasabb színvonalon fognak szerepelni a  tavalyinál. Hogy ezt m egállapíthatjuk, 
anná l örvendetesebb, mivel az egyik darab szerzője, Salamon Pál, „kezdő” a  színpadon, eddig csak novelláit 
és egy regényét ismertük: a  másik fiatal szerző, Csurka István pedig tavalyi darabjánál, a Szájhősnél fejlettebb 
m űvel állt a közönség elé. M indhárom  darab a mai m agyar társadalom életének egy szektorát, egy-egy sajátos 
vonását tükrözi, sima vagy görbe tükörben, egy-egy valóságos problém áját tárgyalja, különböző indulati 
hőfokon. Örvendetes, hogy ez a hőfok a két fiatal szerző művében magas, b á r  úgy látszik, az indulat egy
ú tta l csökkenti darabjaik dram aturgiai tisztaságát. Az egyenes dram aturgiai vonalvezetésre Gyárfás Miklós 
darab ja , az Egérút ad példát.

Ez a prózában írt „vígopera” — a szerző jelöli meg így a műfaját -  bem utatása óta szüntelenül telt házat 
vonz a József Attila Színházba., mivel egyszerű cselekmény keretében jó l eltalált és népszerű típusokat léptet 
színre. Öregedő és m éltóságában csontosodott apát, aki váratlanul megfiatalodik a  szerelem fuvallatától; 
szerető hitvest és anyát, akinek legfőbb gondja, hogy fenntartsa a családi békét az apa és a családi fészek
ből m ár kinőtt fiú között; egy viharos múltú nőt, akinek van annyi hum ora, hogy vénen se játssza a szen
tet; egy kedves fiút meg egy szép és okos és egy szintén szép, de kevésbé okos lányt. Ezek között a  nagyon 
általános és épp ezért m indenkihez közelálló személyek között játszódik le a  darab , melynek nincsenek d ra 
m aturgiai buktatói, simán és szabályszerűen halad az apa és fiú konfliktusától a bonyodalmon keresztül a  csúcsig, 
az utolsó fordulatig és végül a kibontakozásig. Az apa el akarja választani fiát a  szép, de kevésbé okos lánytól, 
a  fiú pedig ellenáll. Erre váratlanul megjelenik a szép és okos lány és m agába bolondítja a fiút is, az apát is. 
Kész a bonyodalom, amelynek csúcsa az apa és fiú csöndes versengése. A helyzetet az oldja meg, hogy a 
kevésbé okos lány lemond a fiúról, mivel „Darabos elvtárs” eszmei hatására változtatni akar régebbi élet
m ódján. „D arabos elvtárs”  a darab  bravúrosan jellemzett, fizikai valóságában meg nem jelenő, de szellemileg 
állandóan jelenlevő szereplője, a  lá thatatlan  miniszter, az apa példaképe, akinek ju t  ideje arra is, hogy fog
lalkozzék a soffőrje családi ügyeivel és helyes útra térítse a csinos büféslányt. Gyárfás Miklós darabjának 
dram aturgiája jól működő gépezet, olaja a  „vígoperai” könnyűség, amely a helyzeteket problémázgatás 
nélkül csúsztatja át a cél szerinti következőkbe, s ezért kellemesen szórakoztat. A gyors iramú rendezés (Pethes 
György), az ügyes színpadkép (W egenast Róbert), a  jelmezek (Schäfer Jud it) és a  közzene (Kincses József) 
üdítők, úgyhogy a néző a színházból mosolyogva távozik. A színészi alakítások közül Gobbi Hildáé ellenáll
ha ta tlan  humorú, Ráday Im réé szeretettel megrajzolt és jellemző karikatúra. N áray Teri az anya szerepé
ben vonzó és esztétikus, T óth Ju d ith  szép és okos, Almási Éva szintén szép, és m int színésznő ugyancsak okos. 
Koncz Gábor, a fiú az előadás „gyöngébb pontja” , olykor nem  tudja leplezni színészi izgalmát, mozgása 
és mim ikája nem kifogástalan, jelm ezei sem szerencsések. H a m ár „vígopera” a darab , a fiatal hősszerelmes
nek több színészi biztonságra volna szüksége.
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Gyárfás Miklós a középső írónemzedékből való és egyértelműen ifjúságpárti. A szülőket inti, hogy rosszul 
teszik, ha arra  számítanak, hogy a fiatalok öregednek hozzájuk: helyesebb, ha ők fiatalodnak a gyermekeik
hez. így igaz. Csakhogy az éremnek két oldala van. S a másik: hogy a fiatalságnak be kell bizonyítani erkölcsi 
bátorságát, rom latlanságát, becsületességét. Salamon Pált, az ifjú nemzedék íróját ez a problém a foglalkoz
tatja. A Katona József Színházban előadott darab ja , a  Magadra kiálts! részben társadalmunk egy morális 
kulcskérdését, a  felelősségvállalás kérdését mérlegeli, részben a bírálat ú tján  já r . Orvosi környezetet a szerző 
nyilván azért választott, mert ott igen plasztikusan lehet bemutatni főként az első problémát. Egy kisgyer
mek, akit szülei egyedül hagytak a lakásban, elszopogatott egy tubus csokoládával bevont altató  pasztillát. 
H alálának tényéből indul ki a darab. A körorvos tud ta , hogy nem viszi jó  helyre a kis haldoklót, de a kórház 
helyett mégis a közelebbi üdülő-szanatóriumba vitte, hogy még életben adhassa át más orvosnak, tehát ne 
ő legyen felelős a halálért. Az ügyeletes fiatal orvosnő nem mert hozzányúlni, szaladt a főorvosért. A főorvos 
látta, hogy azonnali beavatkozásra van szükség, de a  szanatórium felszerelésének hiányos voltára hivatkozva 
továbbküldte a beteget a kórházba. A m entőautóban beállt a halál. T ehá t a felelősséget, hogy esetleg az 
ő keze alatt hal meg a beteg, nem vállalta senki. Viszont igaz is, hogy az altatóval megmérgezett kisfiú meg
mentésére a megfelelő eszközök csak a kórházban álltak rendelkezésre, tehát fontos volt, hogy minél ham a
rabb odajusson. Ez volt a főorvos mentsége. A fiatal orvosnőé az, hogy az eset súlyossága láttán  azonnal érte
sítette tapasztalt főnökét. A körorvosé pedig, hogy habozás nélkül gyógyintézetbe szállította a beteg gyer
meket. A törvény betűjének mindenki eleget tett. A szellemének, az erkölcsnek nem. Akinek van  érzéke az 
erkölcs iránt, „m agára kiált” , legalább utólag. íg y  lép fel vádlóként a fiatal orvosnő a bíróság előtt.

Salamon Pált az erkölcsi kérdés érdekli, nem  a történet. A cselekményt csak addig vezeti el, ameddig 
valószínűvé lesz, hogy érvényesül az igazság. Az orvosnőnek előbb magányosan kell küzdenie, azután  szö
vetségesre talál az ügyészben, a végsőkig való kitartásra pedig egy öreg kollégája erősíti meg. Az ügyészt, 
aki közben megingott és el akarta adni m agát, m ár az orvosnő.téríti vissza a becsülethez. A szerző az orvo
sokon kívül közvetve vád alá helyezi a szülőket, a  bírót, az ügyészt és fölöttesét, tehát mindazokat, akik a 
darab ábrázolta világszeletbe bekerültek, am elyben, ahogy lenni szokott, összefonódnak és egymásba gaba- 
lyodnak a különböző érdekek. A darabnak feddhetetlen jellemű alakja csak egy van, az öreg orvos, de remél
hető, hogy ilyenné válik majd a fiatal orvosnő is meg az ügyész. H árm an együtt győzni fognak. I t t  végződik 
a cselekmény látható része.

Az író nemcsak „ábrázo l” , hanem érezhetően részt vállal a  felelősségből maga is. Belső füzétől életre 
kelnek az alakok, természetes nyelven beszélnek, pátosz és túlzásba vitt egyéni jellemzés nélkül. Salam on
nak nincs szüksége „bem ondásokra”, színházaink e legsilányabb kellékére: amelyről szerzők, rendezők és 
színészek többsége nem akar lemondani. (A közönség hajlandó lem ondani róla, ha értéket kap helyette 
cserébe: különben m iért látogatná oly nagy szám ban a  darab előadásait?) Salamon ébren ta rtja  a  figyelmet 
mondanivalójának ,,puszta” írói közlésével, szellemeskedésre, a közönséget felcsiklandozó kellékekre nem 
szorul. D arabja igényes művészi munka, csak az indítása vall „kezdőre” : a  bíró, az ügyész és a  gépírónő 
hosszú exponáló játéka a darab elején teljesen fölösleges. A jól szervezett darab  testén belül úgy ha t, m int 
valami naturalista lomposság. Egyébként az ügyész a darab folyamán egyszer még el is m ondja a  bíróról 
azt, am it az elején magunk is láttunk és tapasztaltunk. A tulajdonképpeni expozíció a körorvos föllépésével 
kezdődik: azzal kellene kezdődnie a darabnak is. A másik gyönge pont az ügyész váratlan és átm enet nélküli 
megingása. Nem csoda, hogy ezt az előkészítetlen mozzanatot K álm án György nem tudta hitelessé tenni.

A színészegyüttesből Egri Istvánt emelném ki. Alakítása nagyon gondos, nagyon egyszerű és emberi: 
éli a  szerepét. Básti Lajos egyénisége feszegeti a darabban  neki ju to tt keretet, de nem teszi az ábrázolt ala
kot a kelleténél rokonszenvesebbé. V áradi H édi orvosnője — véleményem szerint -  kissé erőtlen, nehezen 
találja meg az egyensúlyt az intellektualitás, az erkölcsileg érzékeny lélek önvádja és a szerelemre kész asszo- 
nyiság között: ez lehet az oka, hogy nem annyira vádlónak, inkább vádaskodónak érezzük a  döntő jelenetek
ben. Tom pa Sándor szerepformálása, m int m indenkor, precíz. Somogyvári Pálnak, Károlyi Im rének, Dániel 
Valinak és Konrád Antalnak kevés színészi lehetőséget kínál a darab. M arton Endre tárgyilagos rendezése 
m unkatársával, Bodnár Sándorral biztosítja az előadás egyenletességét, Török Iván díszletei és Vágó Nelli 
jelmezei a  megfelelő keretet.

Csutka István komédiája azt bizonyítja, hogy a szerző kedvét leli a  groteszk helyzetekben, a szélsőséges figu
rákban. Tavaly is tapasztalhattuk ezt, amikor Szájhőse egy csontvázzal dialogizált. A z idő vasfoga képtelen 
ötletre alapul: egy „markecoló” „állam osítja”  kétes mesterségét és ál-orvosként fosztogatja tovább az inté
zetbe hatóságilag beszállított részegeket. Az ötletből vaskos első felvonás születik, majd szegényebb második, 
de kitűnő befejezés a  harm adik felvonásban. Az első két felvonás még csak az ötletet variálja, az utolsó szel
lemes társadalmi szatírává bővül. Ebből a szempontból Csurka megtöri a  hazai „hagyom ányokat” : vagy 
egy évszázada emlegeti m ár a kritika, tudjuk a  jól induló hazai darabok művészileg rossz befejezését.

Várkonyi Zoltánnak, a darab rendezőjének érzéke a harsány és groteszk komikum iránt közismert, Darvas 
Iván szélhámos-alakításai híresek (gondoljunk csak A dollárpapa film változatára!), Bárdi György a  másod- 
főcsirkefogó szerepében lehetőséget talál egy alvilági torzfigura mulatságos életre keltésére. A fiatal Halász 
Ju d it pedig, az áldoktor asszisztensnőjének és hűséges kedvesének szerepében méltó társuknak bizonyul. 
Rendező, szerző, színész találkozott ebben az előadásban, s az eredmény emlékezetes.
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N em  m in tha a darab ökonómiájával és az előadás egész stílusával fenntartás nélkül egyetértenénk. M egíté
lésem szerint az első felvonás részegei: Farkas Antal, M árton Sándor, Lázi István túlságosan sokáig vannak 
a színen és fölöslegesen drasztikusak, m int maga az egész felvonás. A rendőr és társa, Verebes Károly és Nagy 
István ugyanazokat a gesztusokat ismételgetik, ez alighanem  a szövegük hibája. A második felvonás két 
csibész-epizódistájának (Balassa G ábor és Harkányi Endre) tulajdonképpen nincs funkciójuk a darabban. 
A harm adik  felvonásbeli két titkárnő  (Békés Rita és Szatm ári Liza) jelenléte és mozgatása indokolt, viszont 
nem  elég a  jelentősége a vőlegény (Prókai István) és a részeges Pitlik (Kozák László) két-kétszeri megjele
nésének. A díszlettervező (Drégely László) képzelete inkább csak az első felvonásban ju t  „szóhoz”, a jelmez- 
tervező (Láng Rudolf) viszont te re t kap arra, hogy kövesse a  figurák egész fejlődését és alakulását. Az elő
adásnak sodrást a három főszereplő játéka, a rendező szándéka és a  darab könnyed szóbősége ad.

Á m de ha  meggondoljuk, az előadás és a szöveg stílusegységéről nem lehet beszélni. Mulatságos előadást 
így, ebben a  stílusban is lehet produkálni, ahogy a darabot az Ódry Színpadon láthattuk , azaz „valóságos” 
környezetben, megszokott színházi konvenciók között. De h á t vajon valóságos életet „ábrázol” m aga a 
darab?  A tolvajok és zsebmetszők egy csupán alvilági szaknyelven megnevezhető alfajából származó víg
játéki hősnek az az ötlete tám ad , hogy orvosként működik tovább. Diplomát senki sem kér tőle, de m indjárt 
berendeznek számára egy intézetet és hatóságilag hordják hozzá az áldozatokat. , ,Szaktársai” megirigylik 
tőle zseniális ötletét, és az ő segítségével szintén hasznosítják m agukat az alkoholizmus elleni küzdelemben. 
Tevékenységük társadalmi haszna oly nagy, hogy főnökük országos vezető pozícióba kerül, államférfiakkal 
packázik, külföldi kongresszusokra já r , nemzetközi szaktekintélyt szerez, idegen nyelveken levelez stb., stb., 
még helyettese is „nagyúr” . A „m arkecoló” mindenben megváltozott, de azért egy szempontból m aradt, 
aki volt: zseniális és nem tiszta lelkiismeretű „vagány” . Kezdettől fogva tiltakozott mindenféle előléptetés 
ellen, annál inkább előléptették, s mikor végre is, hogy szabaduljon szorító életformájától, leleplezi magát, 
kiderül, tud tak  róla mindent az illetékes helyen, de hagyták, hadd dolgozzék, hiszen hasznos volt, am it 
csinált. É rtjük a darab m ondanivalójának pozitív jellegét is, szatirikus jellegét is, műfaji hagyományait is 
visszavezethetnők talán egész Majakovszkijig, -  ám bár lehet, hogy a szerző ez ellen tiltakoznék. De bizonyos, 
a szerző a valóságot nem ábrázo lta , hanem  a valóság elemeiből összerakott groteszk fantáziavilágot terem 
tett. Szám om ra érthetetlen, m iért kellett ezt a  színpadilag „helyi színezet” különböző árnyalataival meg
terhelni, m iért kellett a benyomást keltő megszokott konvenciók szférájába húzni azt, ami ennél -  jó  érte
lem ben véve -  általánosabb érdekű? Az utópizmus és groteszkség a darabban benne van, s szerintem ilyen 
színpadon lenne a helye. Avagy m agyar szerzőnek nincs joga „absztraktabb” gondolkodásra, legjobb, hogyha 
a falujáról ír  vagy legfeljebb disszidens darabban Bécsről és Dél-Amerikáról? A rendezői feladatot jelentő 
darabokat csak külföldről im portálhatjuk? Az idei bem utatók — m int a példák m utatják -  nem voltak 
sablonos premierek. Reméljük, lesz folytatásuk is.

IRO DA LO M TUD O M Á N Y  

A X IX . század második fele

(A m agyar irodalom története 1849-től 1905-ig, 
Szerkesztette: SStér István -  írták: Diószegi András, Ger
gely Gergely, Horváth Károly, Komlós Aladár, Kovács 
Kálmán, Mezei József, Nagy M iklós, Németh G. Béla, 
Németh Lajos, Osváth Béla, Somogyi Sándor, Sótér Ist
ván, Szabolcsi Bence, Vajda György Mihály. -  Akadé
m iai K iadó , 1965. Az M T A  Irodalom történeti 
Intézetének Kiadványa. Főszerkesztő: Sőtér István.)

A m agyar irodalom történetét összefüggő rendszer
ben bem utató  nagy vállalkozás negyedik kötete 
ugyanúgy a  kézikönyv és az esszégyűjtemény között 
helyezkedik el, mint a  sorozat előző kötetei. Előnyei, 
fogyatkozásai részben ebből folynak.

WA so ro za t szerkesztőségének és a  k iad ó n ak  kérésére e helyt kö
zöljük  a  k iad v án y  olvasóival, hogy a  I I I .  k ö te t c ím lap ján , a  lekto
rok közö tt — tévedésből -  nincsen fe ltü n te tv e  B a r ta  Is tv á n  történész 
neve , h o lo tt ő az egész kötet lek to rá lásában  résztvett. Következés
képp az  a  m é lta tás , am ely a kötet le k to ra iró l a  K ritika  7. számá
b an  közö lt b írá la tb a n  olvásható -  ő t is m eg ille ti. ( S z e r k .)

H a  a kötet szerkesztői bátrabban ragaszkodtak 
volna azokhoz a  jó  kézikönyvekben elkerülhetetlen 
fejezetekhez, amelyek az adatokat személytelen 
szárazsággal s lehető teljességgel közük, az anyagra 
vonatkozó alapvető tudnivalókat módszeres egy
szerűséggel ismertetik s a szerkezeti ismétlődésekkel 
is a  szerkezet egységét hangsúlyozva rendezik el ezt 
az anyagot: a kötet nem  egy hibáját, egyenetlen
ségét elkerülhették volna. A fő fejezetekhez csatolt 
válogatott bibliográfiák pl. helyenként hiányosak, 
pu ritán  adatfelsorolásukkal még csak nem is jelez
hetik a tárggyal kapcsolatos kutatások mozgását, 
eredményeit, — így egyebek közt az sem kap kellő 
hangsúlyt, mennyi új, fontos szempont, adat, érté
kelés, kutatói eredmény található az egyes fejezetek
ben. A nagy írói életműveket, de az irodalmi élet 
szerkezetének, orgánum ainak stb. alakulását bemu
tató fejezetek elé bocsátott tömör -  akár lexikon
szerűen szófukar -  adattárak  nemcsak a kötetekben
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való eligazodást, egy-egy ad a t m egtalálását tettók 
volna sokkal könnyebbé, de kizárták volna annak 
lehetőségét, hogy igen lényeges tárgyak -  pl. Arany 
prózai dolgozatai -  kézen-közön kimaradjanak; 
hogy együvé tartozó mondanivalók széttagolódjanak 
— pl. hogy egy sor tudnivalót Aranyról, a  fiát bemu
tató fejezetben kelljen pótolni - ,  hogy ugyanazt a 
mondanivalót többször is, sokszor rokon módon, 
megfogalmazzák; hogy egyes jelenségek csonkán 
tűnjenek fel -  pl. Rákosi Jen ő  lényegtelen újroman
tikus drámáiról többször is szó essék, míg a róla 
ír t főfejezetből hiányzik a végzetes hatású publi
cista művének jellemzése. Azt gondolom, ilyen 
kézikönyv-fejezetek meglétével kevesebbet kellene 
az olvasó általános tájékozottságára bízni -  pl. 
vagy elmaradna, vagy megvilágíttatnék Forinyák 
Géza személye és szerepe, Kemény regényeinek 
nemcsak problémáiról és alakjairól esnék szó, hanem 
leíró ismertetésükre is sor kerülhetne. H a a tárgyi 
ismeretek minden fontos ad a tá t összefoglaló kézi
könyv-fejezetek s az irodalom történeti anyag érté
kelését, magyarázását, összefüggéseinek feltárását 
elvégző esszé-fejezetek következetesebben elkülönül
nének: a nagy vállalkozás m indkét célját jobban 
el lehetne érni. Teljesebb s egységesebb lehetne az 
adatok tára. De világosabban kibontakozhatnának, 
egységesebben érvényesülhetnének a fejlődés, vál
tozás összefüggéseit, az irodalom  folyamát megvilá
gító szemlélet fő vonásai is.

Ahogy az egész vállalkozás, ez a kötet is az iro
dalm i jelenségek m arxista megítélésén épült fel. 
Szerzői szakítanak m indazzal a  formális, elvtelen 
rendszerezésmóddal, amelynek hazai fő példája 
a  hírhedt nagy-Pintér, m ind az olyanféle idealista 
vagy nacionalista fejlődésrajzokkal, m int Toldy 
Ferencé, Bodnár Zsigmondé vagy Beöthy Zsolté, 
m ind az irodalom történet „önelvű” rendszerezé
sének azzal a kísérletével, amelynek alapelveit 
H orváth János fejtette ki egy — sajnos máig sem 
kellőleg megvitatott -  tanulm ányában. Az iroda
lom jelenségeit a társadalm i, gazdasági alapok 
alakváltozásainak függvényeként szemlélik. „A  ma
gyar irodalom nemzetivé és polgárosulttá válása 
szorosan összekapcsolódik a magyar társadalom 
fejlődésével, a kapitalizmus hazai kibontakozásával, 
a  magyar polgári osztály végleges kialakulásával” : 
olvashatjuk a kötet általános ismertetését nyújtó 
bevezető fejezet elején. De o tt m indjárt utalás törté
nik a feladat bonyolult voltára is: „E z a döntő folya
m at igen ellentmondásos körülmények között megy 
végbe, mivel a Világos u tán i önkényuralom, majd 
pedig a kiegyezés következtében fennm aradt feudál- 
kapitalista rendszer a teljes polgári demokrácia 
létrejöttét lehetetlenné teszi.”  A kötet szerzőinek 
és szerkesztőinek becsületére szolgál, hogy a tárgy 
bonyolultságát nem kerülik meg. Módszereik nem 
szimplifikálnak. Az irodalm at igyekeznek a maga 
sokrétűségében szemlélni, figyelmeztetnek a  világ- 
irodalmi háttér, a társművészetekkel: zenével, kép
zőművészettel való összefüggések, a korszakokon 
alakjukat váltva végighúzódó nagy eszmei és ízlés

áram latok, az általános fejlődésvonulatból azt meg
határozva kiemelkedő kivételes írók egymáshoz 
kapcsolódásának s annyi más részlctmozzanatnak 
fontosságára.

A komplex módszer alkalmazásának nehézségeire 
külön is u tal a  könyv egy sóhajszerű helye: „A  va
lóság örökös fejlődésben, átalakulásban van: a  tá r
sadalmi, a  ko r-tudat néha tiszta, egyértelm ű, néha 
pedig átm eneti, halovány, elmosódó, ingadozó tar
talm akban rögzítődik. Ezek a különbségek kihat
nak a művészetre, az irodalomra is. V annak  korok, 
melyek nem  tud ják  elviselni, vagy legalábbis rem é
nyek, ígéretek, ábrándok balzsamát is megkívánják 
mellé. V annak a  valóságnak nagy, sugárzó perió
dusai, melyek a  művészetet parancsolón befolyásol
ják , s a realizm ust elkerülhetetlenül időszerűvé 
teszik. Ezekben a  periódusokban a korkérdések min
dig világosan állnak, a teendők halaszthatatlan 
érvénnyel jelentkeznek, az osztályok arcvonalai 
tisztán és élesen rajzolódnak elő. És vannak korsza
kok, melyeket talányos félhomályba borít a  társa
dalmi viszonyok kialakulatlansága, átmenetisége, 
a törvények és a jelenségek többértelműsége. U gyan
ezt m ondhatjuk el az egyes osztályokról, az élet 
különböző színtereiről is: vannak koronként szilárdan 
kialakult életformák, melyek egy-egy osztály hely
zetét, jellegét sokatmondóan fejezik ki, — vannak 
még alakulásban levő osztályok, melyeknek tulaj
donságai, sajátságai bizonyos időszakban még átm e
netiek, melyek nem  találták még meg a maguk vég
letes jellem ét, s melyeket épp ezért igen nehéz áb rá
zolni.”

Ezeknek a  nehézségeknek megvannak a maguk 
szakmai okai is. Pl. a  múlt századi m agyar társada
lom történetének alapos feltárása m ég igen sok 
munkát igényel. A kötet idevágó fejezetei — főként 
Diószegi A ndrás, Somogyi Sándor és N ém eth G. 
Béla m unkái -  igen sokrétű egyéni vizsgálódás a lap
ján  jöhettek csak létre; ezért is van bennük annyi 
újdonság és annyi nyílt kérdés, annyi frissen feltárt 
adat, összefüggés, de helyenként bizonyos elvontság 
is. Főként a  m agyar értelmiség kialakulásának, fej
lődésének kérdésével nem nézett m ég komolyan 
szembe történetírásunk. Ennek megnyugató meg
oldása nélkül pedig X IX . századi irodalm unk m in
den társadalom történeti alapozottságú szintézise 
homályos, töredékes marad. A korai m agyar értel
miség összetételének, ízlésének, politikai gazdasági 
helyzetének ismerete nélkül legfeljebb ideológia
történeti elemzést adhatunk csak olyan döntő 
fontosságú jelenségekről, mint pl. a  népiesség nevé
vel jelzett nagyon is összetett áram lat, vagy a „nem 
zeti érdekegyesítés” , a  „súlyegyen” politikája, am e
lyekről kötetünkben is inkább csak elmosódó á lta 
lánosságok olvashatók. Az értelmiség nem  osztály a 
szó klasszikus értelmében. A magyar fejlődésben, 
főképpen az irodalom éban azonban döntő jelentő
sége van, -  éppen e fejlődés sajátos, ellentmondásos 
jellege m iatt. A kialakuló értelmiség rétegében talál
koztak a népiesség vezérélményeit gyermekkoruk 
világából m agukkal hozó olyan „népi sarjadékok” ,
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m int Erdélyi János, Arany s annyian még, akik a 
,,nem telenség” -ből emelkedtek ki és az irodalmi s 
vele a  nem zeti élet vezéralakjai lettek, az olyan 
vagyontalan , , tollúk u tán élő” nemesekkel, m int Fáy 
András, V örösm arty vagy Csengery s az olyan 
főrangúakkal, akik voltaképpen újságírók voltak, 
m int br. K em ény Zsigmond. Ebben a  rétegben 
találkoztak mindvégig a törzsökös magyarok, a m a
gyar ügyhöz csatlakozott olyan beolvadottakkal, mint 
Toldy Ferenc vagy Hunfalvi Pál vagy — hogy a 
pénzem berek közül is említsünk legalább egyet -  Sina 
Simon, a m agyar ügyek nagy bankárja, vagy — hogy 
a századvég nagy sereglésére is utaljunk -  olyan írók, 
m int Gozsdu, Herczeg, Gárdonyi, Bródy, Ignotus. 
Ügy gondolom , ennek a kérdésnek alapos megvizs
gálása, a  m agyar értelmiség fejlődéstörténetének 
ismerete igen komoly támasztékot nyújthatna a század 
irodalm ának szociológiai megalapozottságú egységes 
fejlődésrajzához.

M indenfajta rendszerezés alapja a válogatás. 
M it ítél értékesnek a kutató? Azt-e, amiben „ a  kor 
szelleme” , a  politikai aktualitás, a történelmi „ it t  
és most”  intenciói ju tnak lényeges kifejezésre, vagy 
azt, am i művészi értékeivel kiemelkedik korából, 
csak derékig állván annak mozgalmaiban? Ezen 
az áld ilem m án nem  egy rendszeralkotó megbukott 
már. A kötet szerzőinek komoly erénye, hogy fel 
sem nagyon vetik az értékelésnek ilyenszerű problé
máit. Igazuk  van: az irodalom területén a kor doku
m entum ai közt is az az igazi érték, ami művészi meg- 
form áltsága álta l is m aradandó, s alig van igazi 
művészi érték a koruk sugalmaitól elszigetelődve 
létrejött m unkák közt, ha egyáltalán van ilyen. 
A kötet egyik legrokonszenvesebb vonása a benne 
megnyilatkozó értékelés gondossága, tárgyilagossága 
s -  ezekből következően -  meggyőző volta. M ond
hatnám  úgy is: álmódszerektől nem zavart elfogu
latlansága.

Az értékrend  e megnyugtató érvényesítésének 
egyik fő oka, hogy a kötet szerzői és szerkesztői 
elhárították, leküzdötték az évtizedeken á t oly sok 
zavart okozó, oly sok visszás ítéletet érvényesítő, 
aktuális politikai tekintetektől megszabott vulgáris 
nézeteket. Ahogy egyensúlyt tudtak  teremteni a 
korszerűség és a  művészi érték ellentmondásaiban, 
úgy hajo ltak  vissza a magyar irodalom bírálat és 
irodalom történet komoly hagyományára, amelynek 
értékítéleteit, a  kötet egyik főszerzőjének kedves 
fordulata szerint, csak árnyalni lehet, nem elvetni, 
s úgy végezték el ezeken, ahol szükséges volt, a 
korrekciókat. Azzal, hogy Toldy Ferenc, Erdélyi 
János, A rany , Gyulai, Greguss, Péterfy és H orváth 
János gondosan megmért eredményeire építettek, 
helyreállították irodalm i öntudatunk oly értékes és 
termékeny s oly végzetesen megszakított történelmi 
folytonosságát.

A század második felének kimagasló orm ai szerin
tük is: A rany, Kemény, Jókai, M adách, V ajda, M ik
száth. Ezzel teljességgel egyet lehet érteni. M a m ár 
talán kevesen s nem  szívesen emlékeznek rá , mennyi 
makacs hűség és kitartó vitakedv volt szükséges

ahhoz, hogy ezt az értékrendet meg lehessen őrizni, 
illetőleg helyre lehessen állítani. M ég sokkal gondo
sabb vizsgálódás és tárgyilagosabb Ítélőerő volt 
azonban szükséges ahhoz, hogy e félszázad egy sor 
m éltatlanul elfelejtett vagy nagyon is háttérbe 
szorított második-vonulatbeli alakját újra méltó 
helyére tegyék. Tom pát példáu l divat volt egy 
időben teljességgel jelentéktelen költőnek tartam , 
ho lo tt nem  méltatlan a rra  a megbecsülésre, amely
ben A rany és Gyulai tárgyilagos ítélete részesítette. 
A G yulai köré fagyott ellenséges légkört is fellazí
to tta  a  róla szóló kitűnő tanulm ányszerzője, Somogyi 
Sándor; méltó helyére került az ifjúságában nagyon is 
haladó szellemű, csupán öregségében ellenzéki 
m aradiságba merevedő bíráló  s még inkább a ma
gyar realizmus néhány kis rem ekm űvét megalkotó 
szépíró. Ugyanígy kerül m éltó helyére a polgári 
fejlődésben kimagasló szerepet játszott Csengery 
A ntal s Arany fia, a tragikus magányosságát oly 
rokonszenves férfiassággal elviselő-megfogalmazó 
A rany László; de a későbbiek is: a  borús Asbóth 
János, a  sokáig nagyon is lekicsinyelt Csiky Gergely, 
az éppen ellentmondásos sokrétűsége, erjesztő nyug
talansága által olyan term ékenyítő Bródy Sándor, 
a  m agyar „clarté” egyik első mestere, Ambrus 
Z oltán, esszéirodalmunk kimagasló úttörője, Péterfy, 
s az  ő oldottabb nyelvű, színesebb-impresszionis- 
tább  utóda, Riedl Frigyes.

D e igen elismerésreméltók a kötet szerzőinek 
azok az eredményei is, amelyek jegyében végre elül
hetnek tán a viták a  túlértékelés és a  lebecsülés 
nagyon is szélsőséges ellentétei közt hányódó olyan 
írók körül, mint Tolnai Lajos, Zilahy Károly, 
H erczeg Ferenc, Tömörkény, Gárdonyi, Ignotus. 
Különösen szeretném kiemelni azt a  mértéktartó 
fegyelmezettséget, amellyel Komlós A ladár rajzolt 
meggyőző arcképeket a századvég és a századfor
duló olyan lírikusairól, m in t Reviczky, Komjáthy, 
H eltai, Kiss József. A szeretet tárgyilagosságával 
m uta tja  meg ezekben a sokszor nagyon is töredékes 
és ellentmondásos életm űvekben azt, ami a rosszul 
kísérletező egyéniség tévedése, s az t, ami a  figyelemre 
méltó tehetség előremutató komoly kezdeménye.

A  rendszerezés alapja, ahogy m ondtam , a magyar 
társadalom  fejlődésének m arxista megítélése. Ennek 
értelm ében az egész irodalom  a társadalmi-politikai 
fejlődés eszmei-művészi vetületeként jelenik meg; 
fejlődése nagyjából a köztörténeti fejlődést megha
tározó történelmi mozgás változásai és határai 
szerint tagolódik. Az egész korszak fő tendenciáit 
így fogalmazza meg a  vezéreim: „A  nemzeti-pol- 
gárosult irodalom kibontakozása és differenciáló
dása.” Ezt az egységes fejlődésm enetet három 
szakaszra tagolják a kötet szerzői. Az első: a nem- 
zeti-polgárosult irodalom kibontakozása, kb. 1849-től 
1867-ig; a  második: a  nemzeti-polgárosult irodalom 
differenciálódásának első szakasza, kb. 1867—1877-ig; 
a  ham adik: a nemzeti-polgárosult irodalom diffe
renciálódásának második szakasza, kb. 1877-től 
1905-ig. A forradalom és szabadságharc a köztör
ténetnek vitathatatlan határvonala: valamivel elmo-
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sódottabban, de ugyancsak igen határozottan jelent
kezik határjelzőként 1867, a  kiegyezés éve; a  leg- 
elm osódottabb határvonal 1877 körül húzódik, 
amikor a  kiegyezést létrehozó nemzedék ellenzékbe 
szorul. „A  huszadik századi magyar irodalom tár
gyalásánál a  nemzeti-polgárosult jelző azért válhatik 
semmitmondóvá, mivel a  Világost követő fél évszá
zadban az egész magyar irodalom lényegileg nem 
zetivé és polgárosulttá válik” : így határolják el a 
kötet szerkesztői a kötetben tárgyalt korszakot az 
u tána  következőtől. A korszakhatárokkal főként 
azért lehet egyetérteni, m ert az ábrázolásban nem 
érvényesülnek mechanikusan, formálisan és mereven; 
inkább csak jelzésül szolgálnak.

A kötetben felvázolt három  fejlődési szakasz közül 
legszervesebb rendszerbe foglalva az első jelenik 
meg. N em  utolsósorban azért, m ert a kötet szer
kesztői it t Sőtér István nemrég megjelent monog
ráfiájára támaszkodhattak. Ennek a fejezetnek kere
teit, a  fejlődésben érvényesülő fő tendenciákat a 
„N em zet és haladás” gondolatmeneteinek jegyé
ben jellem ezték; nemegyszer túlságosan is ragasz
kodva az ott elért eredményekhez — amelyek persze 
más súlyúak és jelentőségűek egy monográfiában 
s egy összefoglaló fejlődésrajzban. — Eszerint tehát e 
korszak két fő áram lata az Arany—Tom pa—Gyulai— 
Greguss-Salamon nevével és művével jelzett népies
nem zeti és a Kemény—Csengery nevével és művével 
jelzett liberális-nemesi fejlődésmenet. Ebből a két 
főáram latból megnyugtató véglegességgel be nem 
sorolható, rendhagyó jelenségként határolódik el 
Jókai -  akinek rendkívül v itato tt alakját komoly 
elmélyedéssel, hozzáértéssel rajzolta meg Nagy 
Miklós — a romantikus irány képviselője és M adách 
Im re, a  Világos utáni korszak eszméinek összefog
lalója. ( I tt főként Salamon besorolását kérdőjelezném 
meg; ő volt egyik legerősebb s igazságtalanabb 
ellenzője a népiességnek.)

A másik két szakasz felépítése, tagolása és belső 
összefüggéseinek kibontása nem  ilyen következetes. 
I t t  még nem állnak rendelkezésre olyan kidolgozott 
és ponderált előtanulmányok, m int Sőtér m onográ
fiája. A  korszakokat jellemző általános érvényű 
m ozzanatok, összefüggések tehát inkább csak a 
kerettanulmányokban tűnnek fel; nemegyszer 
igen termékenyen, újszerűén, a bátran megkísérelt 
összefoglalás figyelemre méltó igényével. De ezek a 
kerettanulm ányok -  bár ismétlem, igen alapos, 
helyenként lenyűgözően sokrétű részletkutatásra 
tám aszkodnak -  némileg elvontak. Nem utolsósor
ban azért, m ert nem valósulnak meg az anyag elren
dezésében. A második szakasz általános jellemzése 
u tán  ilyen fejezet következik: „A z évtized írói” . 
Ez bizony nemigen haladja meg a nagy-Pintér 
h írhed t csoportosításait. S voltaképpen a harm adik 
szakasz anyagának elrendezése is hasonló módszer
rel történik; csak a fejezetcímek ígérnek többet: 
„A  líra  megújulása” , „T ovábbi kísérletek a polgári 
d rám a megteremtésére” , „A z elbeszélő próza kor
szerűsítése” , „K ritika és irodalom tudom ány az 
utolsó századnegyedben” .

I t t  a világirodalmi kitekintések is néhány jelzésre 
szorítkoznak már csupán s a társmüvészeteknek csak 
pár lapos fejezet ju t: „A z európai és a m agyar kép
zőművészet fejlődése” címen. Pedig hiszen ezekre 
a szakaszokra esik nemcsak fordításirodalmunk 
komoly kibontakozása, hanem  a kozmopolitizmusról 
folytatott vita, a  kelet-európai, a szomszédos népek 
irodalmával kapcsolatos első komolyabb vállalko
zások, s még annyi más szorosan idevágó moz
zanat; a magyar rom antikus zene ellaposodása 
egybek közt. De hadd  említsem meg it t azt, am it 
legjobban hiányolok a kötetben. Irodalom történe
tünk előfutárai s első képviselői szoros kapcsolatban 
álltak a magyar nyelv történetének ismertetéseivel; 
nemegyszer szinte úgy tűntek fel, m int a nyelv
tudósok példatárai. A magyar irodalom nak most 
megjelent új története az ellenkező végletbe esik: 
szinte teljesen kizárja vizsgálódásai és ábrázolása 
köréből a magyar nyelv fejlődését. H olott éppen ez 
a korszak, a X IX . század második fele hajtja végre 
annak a rendkívül ellentmondásos nyelvi földrengés- 
nek-áradásnak kiegyenlítését, elegyengetését, amelyet 
a nyelvújítás hozott létre. Azt hiszem, elég ennek 
az óriási teljesítménynek megvilágítására néhány 
példa.

„Az ember tra g é d iá já é t  nem utolsósorban az 
m entette meg a feledéstől, hogy Arany bársonyos 
kézzel „átsim ította” : azaz a megfogalmazása pilla
natában halott, m ert mesterkélt, nyelvújítási különc
ségekkel teli nyelvből átemelte a kor élő irodalmi 
nyelvébe. Kemény regényei nem utolsósorban 
azért elevenebbek annyi kortárs-regénynél, mert 
érvényesülni engedte bennük a régi nyelv eleven 
anyagát és saját kora társasági nyelvét; s mégis: 
Móricz Zsigmond úgy érezte, ugyanazt kellene 
végrehajtania ezeken a  regényeken, am it Arany 
Az ember tragédiáján elvégzett. Arany Toldiját úgy 
tartja  számon köztudatunk, m int a nép élő nyelvé
nek diadalát az irodalom ban; hogy a  különféle 
stílusrétegek összefoglalásának milyen óriási műköl
tői teljesítménye, az t alig vizsgálták meg; könyvünk 
is csak néhány u ta lást tesz ilyen irányban. Arany 
maga írta 1863-ban egy stiláris vitában állást fog
lalva, hogy kétszer tanu lt meg magyarul, mert 
hiszen a  nyelvújítás által létrehozott stílus valóban 
idegen, megtanulandó anyag volt szám ára. Egész 
pályáját végigkíséri a  helyes nyelvhasználat, a  hoch- 
nyelv és a népnyelv 'ehetőségeinek, neologizmus és 
ortológia vitáinak ez< rnyi kérdése. Ezekről a viták
ról, sőt harcokról, amelyekben a m odern magyar 
irodalmi köznyelv kikovácsolódott, alig olvashatunk 
valamit a szóban forgó kötetben; hiányzik a Nyelvőr 
körül kirobbant harc  ismertetése; Szarvas Gábor, 
Simonyi Zsigmond s annyi kitűnő nyelvészünk leg
följebb a nevével szerepel. S ki vizsgálta meg ilyen 
vonatkozásban Jóka i óriási teljesítményét és hatását?

Pedig a kötet szerzői közül nem egynek -  különö
sen a nyelvészetből jö tt Németh G. Bélának, a 
szépíró Sőtér Istvánnak meg a költő Komlós Ala
dárnak — komoly érzéke van az effajta kérdések 
elemzésére. Gondolom, a kötet ily módon létre
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jö tt fehér foltjait az irodalomtörténészeink körében 
egy ideje tapasztalható nyelvészet-ellenességnek kö
szönhetjük. Ügy látszik, ezeknek a  kérdéseknek 
vizsgálatára nyelvészeinktől kaphatjuk az új, komoly 
indításokat; hadd emlékeztessek a Pais Dezső kez
dem ényei nyomán kibontakozó vizsgálatokra.

D icsérni könnyebb, m int indokoltan kifogásolni. 
Azt gondolom , azt az elismerést, amellyel a  kötet 
szerzőinek és szerkesztőinek tartozunk, az eddigiek
nél kevesebb szóval is megfogalmazhatom. Tehát: a 
kötet az áttekintett korszak irodalm ának első teljes
ségre törő  s tárgyilagosan mérlegelő -  ítélő -  átte
kintése. Főereje részleteiben van. Ezek helyenként 
rendkívül sokrétűek, árnyaltak, újszerűek. Nagyon 
sok olyan összefüggésre u talnak, amelyre azelőtt 
nem igen figyelt a kutatás: vonatkozik ez mind az 
irodalom  és társadalom kapcsolatainak, m ind az 
egyes írók, az irodalmi élet szervezetei közt létre
jö tt viszonynak, mind a folyóiratok, társaságok, 
szerkesztők szerepének s sok más fontos mozzanat
nak megvilágítására. H a azt m ondom : a kötet szer
zőinek nem  volt egységes víziójuk az ábrázolt korszak 
fejlődéséről — pontosabban: hogy milyen víziót nem

tudtak  felidézni s szuggerálni -  ez nem jelenti, hogy 
nem  volt egységes víziójuk e kor irodalmi jelensé
geiről. M ert a kötet egyik legfigyelemreméltóbb je l
lemvonása, hogy nagyon is határozott szemléletmód 
nyilatkozik meg benne. Enélkül aligha jöhetett volna 
létre az az igen figyelemreméltó együttműködés 
és egyöntetűség, amely ezt a sokszerzőjű vállalkozást 
annyira megkülönbözteti az olyanféle tanulm ány- 
gyűjteményektől, m int amilyen a híres és a maga 
korában oly népszerű képes nagy-Beöthy volt. A jó  
részeredmények az irodalomszemlélet, az ítéletalkotás, 
a tudományos gondolkodás általános átalakulásának 
és fejlettségének köszönhetők. Amit tehát kifogásolok, 
a szerkesztés bizonytalansága. Ez is újra csak a szin
tézist előkészítő módszertani vizsgálódások szükséges
ségére figyelmeztet.

Egészében véve a m agyar irodalom történetének 
negyedik kötete nem m éltatlan  része a nagy vállal
kozásnak. Jó  összegezés és kitűnő alapvetése egy a jó  
részleteket meggyőző egységben összefoglaló, követ
kezetesebben, egységesebben megvalósító szintézis
nek. (Akadémiai K iadó, 1965.)

Keresztúry Dezső

VISSZHANG

Megjegyzések Horváth Zoltán két bírálataihoz*
[

A Kritika 1965. évi májusi szám ának Tudomány című rovatában H orváth Zoltán hosszabb cikkben fejtegeti 
nézeteit K árolyi Mihályról, az 1964-ben megjelent „K árolyi M ihály válogatott írásai 1920-1946” című 
kétkötetes kiadvány kapcsán. Mivel H orváth az összeállítás és a jegyzetek — meghökkentő és szokatlan 
hangú -  b írálatán  túl Károlyi életú tját is meglepő módon „alakítja á t” saját elképzelései szerint, Károlyi 
emlékének is tartozunk azzal, hogy helyreigazítjuk tévedéseit. A történelmi igazságot nemcsak tények 
elferdítésével lehet megváltoztatni, hanem  egyes tények túlzott kiemelésével, mások elhanyagolásával, 
„d iszkrét” elhallgatásával, vagyis a  tények önkényes kezelésével.

H orváth  szerint Károlyi pályájának két „csúcskorszaka” az 1919-ig terjedő, illetve az 1946-49 közötti 
időszak. így  ír: „A  magyar nép fiataljainak -  s már nem is egészen fiataljainak, m ert a  40-50 éveseknek is — 
elsősorban ezt a két Károlyi M ihályt kell megismerniük, azt, aki lelkiismerete parancsára fokozatosan elsza
kadt a m aga osztályától, belenevelt szemléletétől -  azt, aki öregkorára nyerve teljes elégtételt negyedszázadnál 
hosszabb üldöztetés, rágalmazottság és hontalanság után, inkább ismét a hontalanságba menekült, semhogy 
akárcsak részfelelősséget is vállaljon azért, am it erkölcsi és politikai tekintetben egyaránt elítélt.” -  H orváth 
azért b írálja  elsősorban a köteteket, m ert a  csúcskorszakról „ jóformán semmit” sem adnak. Holott a kötetek címe, 
bevezetője, fülszövege félreérthetetlenül leszögezik, hogy K árolyinak az emigráció idejéből származó írásait 
adjuk közre.

Idézzük a  bevezetőt: „A  most megjelenő kétkötetes válogatásban az emigrációból származó munkáit 
bocsátjuk közre: 1920-tól 1946-ig, hazatértéig, illetve érdemeinek törvénybe iktatásáig.” Ha egy politikust 
évtizedeken keresztül elhallgatnak, életútját durván meghamisítják (mint K árolyiét a Horthy-rendszerben) 
vagy lebecsülik, természetes, hogy azt az anyagot kell közölni először, mely a legkevésbé ismert. Károlyi 
1920-tól 1946-ig emigrációban élt, ezt a  tevékenységét kevesen ismerték: a m agyar állam tehát nagy adós
ságot törlesztett írásai megjelentetésével. -  Horváth kifogásolja, hogy elsőként m iért nem az Egy egész világ 
ellen cím ű emlékiratokat adták ki. E könyv kiadása már 1962-ben (mikor m egkezdtük a válogatott írások 
anyagának felkutatását) felmerült, de Károlyi Mihálynéval olyan megállapodás született, hogy helyesebb 
előbb a  nagyközönség előtt teljesen ismeretlen emigrációs iratokat megjelentetni, mert az emlékiratok 
legalább a  nagy könyvtárakban hozzáférhetők, s a szakemberek előtt jól ismertek. A megállapodás szerint 1965 
tavaszán jelennek meg az emlékiratok -  s ez megtörtént.

*A Századok 1965. 4 .-5 . száma ugyancsak reflexiókat közöl Horváth Zoltán Magyarország történeté-ről 
szóló bírálatához, Székely György tollából. „А  X I. századi magyar egyház megítélélésének kérdéséhez” címmel.
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Horváth Zoltán, úgy tűnik, a két kötetben közölt dokumentumoknak csak egy töredékét olvasta el, külön
ben hogyan is állíthatná, hogy azokból jóformán semmit sem tud meg az olvasó Károlyi 1920 előtti tevékeny
ségéről. Hiszen maga Károlyi, írásai nagy részében sokoldalúan elemezte saját korábbi életútját, s bírálta 
önmagát, kortársait, a polgári demokratikus forradalm at. Volt bátorsága ahhoz, hogy a Horváth által csúcs
korszaknak nevezett, 1920 előtti tevékenységét határozottan kritizálja: „ M i népköztársaságnak neveztük el 
az államformát, de sajnos a  nép -  a föld és a gyár dolgozóinak tömege -  még akkor nem volt eléggé öntudatos 
és szervezett erő ahhoz, hogy átvegye a  hatalm at. Helyette a szociáldem okrata párt képviselői m ellett a 
polgárság, nagybirtokosság és jóm ódú parasztság képviselői foglaltak helyet a kormányban. Első ijedtében 
a magyar úri osztály, a főpapsággal és József főherceggel az élen, hanyatt-hom lok rohant felesküdni a forra
dalomra. Ez volt a legnagyobb baja ennek a forradalomnak . . .  Az én h ibám  o tt kezdődött, amikor azt hit
tem, hogy lehetséges ezekkel az elemekkel együttesen komoly forradalm i intézményeket létrehozni. Nagy 
megalkuváson alapult az egész helyzet. M inden, am it ez a  kormány csinált, am olyan 50 százalékos egyezkedés 
volt a  régi és az új rend k ö zö tt. . .” (Id. mű I. köt. 399. 1.) De a cikkek, levelek, beszédek egész sora bizo
nyítja azt a hatalmas u tat, am it Károlyi éppen a H orváth által lebecsült negyedszázad alatt megtett. A kötetek 
megjelenése óta igen sokan változtatták meg korábbi egyoldalú véleményüket Károlyi Mihályról, s foglalnak 
el ma sokkal kiegyensúlyozottabb, igazabb álláspontot. Ügy gondoljuk, hogy az 1920-1940 közötti írások 
éppen arra adnak választ, hogy Károlyi M ihály két és fél évtizedes emigrációja idején nem „p ihent” , hanem  
aktívan és szenvedélyesen vette ki részét nemcsak az emigráció tevékenységéből, hanem nemzetközi m éretű 
aktivitást fejtett ki.

A válogatott írások megjelenése óta sokat idéztek m ár a Tiétek a fö ld  bői. (Fenti idézet is onnan való.) 
H add elevenítsük föl 1931-ben írt brosúrájának befejezését. „E zt a harcot, m iu tán  a Magyarországi Szociál
demokrata Párt teljesen föladta a forradalom ügyét, a városi proletárság élén a Kommunisták M agyar- 
országi Pártja viszi . . . Ebben a harcban és a harc minden frontján -  engem m indig a dolgozók oldalán fogtok 
találni.” (Id. mű I. köt. 430. 1.)

H orváth szerint úgy látszik, ez az időszak, mikor baráti egyetértésben dolgozott együtt a magyar kommunis
tákkal és a Kommunista Internacionálval, nem tartozik Károlyi „csúcskorszakai” közé. Nem K árolyinak, 
hanem meghamisítóinak van okuk pirulásra, mikor lebecsülik életének az t a  korszakát, melyben elkötelezte 
m agát a világforradalom, sőt a  kommunista mozgalom mellett.

Horváth Zoltánnak a kötetekhez készített jegyzetekkel foglalkozó vádaskodásaival vitatkozni nehéz 
(hiszen ha valaki a feketére azt mondja fehér -  vége a vitának), cáfolni könnyű őket. Néhány példa: H orváth  

kifogásolja, hogy Rákosiról a jegyzetelő elhallgatja: „hogy a személyi kultusz bűneit, amelyek m iatt kizárták 
a pártból, ő követte el” . Idézzük a  jegyzet befejező részét: „A  személyi kultusz és az azzal kapcsolatos súlyos 
törvénysértések miatt 1962 augusztusában kizárták a párt tagjai sorából.” A következő szavakkal „b írá l” egy 
másik jegyzetet: „Somogyi Béláról azt írni, hogy megalkuvó irányvonalat követett, nem említve, hogy mikor 
1920-ban meggyilkolták, egyformán tiltakozott kommunisták és nem kommunisták üldözése ellen . . . ” A jegyzetben 
az életrajzi adatok után ez áll: „ . . . A szociáldemokrata párt vezetőségének megalkuvó irányvonalát követ
te, de a Tanácsköztársaság leverése u tán  a  Népszavában a fehérterrort leleplező cikkeket jelentetett meg. E- 
miatt fehérterrorista tisztek elhurcolták és munkatársával, Bacsó Bélával együtt meggyilkolták.” Helyteleníti 
Horváth, hogy Károlyi Sándorról nem említi meg a jegyzetek írója, hogy „ a  m agyar agrárreakció egyik leg
sötétebb klerikális figurája volt” . Ügy véljük, jelzők helyett a konkrétumok többet mondanak: „A  konzervatív 
nagybirtokosok érdekeinek következetes képviselője . . .  az agrárius nagybirtokosok és az őket tám ogató nagy
gazdák szolgálatában álló szövetkezeti mozgalom kezdeményezője volt”  (m ajd felsorolás arról, hogy mi
kor, miféle szövetkezeteket alapított). Majd így ír H orváth: „Végtelenségig lehetne felsorolni ezeken felül 
például olyan helyeket is, amelyek egyenesen kiáltanak a jegyzetelő m agyarázata után, s ahová a szerkesztő
ségnek nincs mondanivalója.”  Erről legfontosabb példának azt említi, hogy az olvasó „honnan tud ja” , hogy 
Éva, Ádám, Jud it Károlyi M ihály gyermekei? Ügy véljük helyesen tenné H orváth , ha elolvasná a K árolyi 
Ádám, Éva és Jud it című jegyzeteket. A kötetek összeállítója és a jegyzetek írója nagyon jól tudják , hogy 
munkájuk sok kívánnivalót és bírálandót tartalm az. A bevezető is írja: „K iadványunkban a jelenleg rendel
kezésünkre álló anyagból közöljük Károlyi fontosabb beszédeit, cikkeit, felhívásait és nagyon sokat eddig 
fellelt leveleiből. Mivel ez nemcsak első megjelenése, hanem első összegyűjtése is Károlyi Mihály m unkái
nak, természetesen nem tarthatunk  igényt a teljességre.” Nekünk az anyag összegyűjtéséhez, felkutatásá
hoz, sajtó alá rendezéséhez, a jegyzetek és a magyarázatok elkészítéséhez, a  nyomdai munkákkal együtt kb. 
25 hónap állt rendelkezésünkre. Ebből csaknem egy évet a  nyomdai m unkák vettek igénybe. R ajtunk kívül 
talán egyedül Károlyiné (aki minden leközölt dokumentumot ellenőrzött és minden jegyzetet a  hivatalos 
lektorokon kívül is ellenőriztetett) tudja, hogy mennyi munkát jelentett a  nehezen összegyűjthető, sokszor 
ömlesztett anyagból -  amelyeknél az elmondottak miatt egy-egy adat (dátum , eredet, hitelesség stb .) tisz
tázása sokszor egész nyomozómunkát igényelt -  könyvet állítani össze.

Kiss György
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A K ritika  1965. júliusi szám ában jelent meg H orváth  Zoltán tanulmánya M agyarország történelmének 
új feldolgozásáról. Horváth bírálatának egyes m egállapításai és módszerbeli sajátosságai -  úgy érzem -  nem 
hagyhatók válaszolatlanul. M iután nincs felhatalmazásom arra, hogy a b írált könyv szerzőinek nevében 
álta lában  nyilatkozzam, mondanivalóm kizárólag az á lta lam  írt részekre, illetve az ezeket ért kritikára korlá
tozódik.

A nnak, hogy a Magyarország történetéről többnyire általánosságokban mozgó és jóindulatú vállveregeté- 
seket ta rta lm azó  megnyilatkozások után  egy szenvedélyesebb hangú, kényesebb kérdéseket is felvető állás- 
foglalás je len ik  meg, természetesen csak örülni lehet. Ü gy gondolom azonban, hogy a szókimondás, a  kénye
sebb kérdések felvetése, a határozottabb hangvétel semmi esetre sem jelenthet egyben felületességet, nem 
je len theti, hogy a kritika akárcsak egyes részkérdésekben is meggondolatlan, m egalapozatlan vagy igazság
talan legyen.

H orváth  Zoltán 1918-1919 problém áját első ízben a  történelm i folyamatok ábrázolásáról szólva, a nehéz
ségeket fejtegeve érinti. Az ennek kapcsán előadottak illusztrálására bem utatja, hogyan írja le az 1918. 
október 30-i éjszaka egy epizódját Károlyi Mihály publikálatlan cikkében, hogyan mondja el ugyanezt 
H atvány  Lajos Az Esztendő 1918. decemberi szám ában megjelent visszaemlékezésében, és hogy idézi ezt 
vissza a  M agyarország Története 1964-ben. A példa a  gyanútlan olvasó szám ára világos és érthető. így írt 
K árolyi, így H atvány és így idéz („idézőjel nélkül” ), az egésznek más értelm et adva, a  történelemkönyv 
szerzője. Látszólag minden rendben van, de csak látszólag, mert a látszat m ögött meghúzódó valóság a 
következő:

1. H o rv á th  Zoltán Hatvány visszaemlékezéseit enyhén szólva pontatlanul, elnagyoltan ismerteti. A vissza
emlékezésnek még a címét is hibásan közli. (A cím  helyesen nem Egy nap története, hanem Egy hónap 
története .) Amit H atványnak tulajdonítva leír, hogy ,,a forradalom vezetői minden ajtócsapkodástól meg
remegtek, attól tartva, hogy jönnek a kormánycsapatok'', H atvány visszaemlékezéseiben sehol sem található.

2. M ondan i sem kell, hogy ez a H orváth által kitalált és Hatványnak tu lajdoníto tt szöveg ebben a formá
b an  nem  olvasható az általam  ír t feldolgozásban sem. S miután azt nem  közlöm, természetesen idéző
je lbe  sem teszem.

A M agyarország Története V II. fejezetében a N em zeti Tanács politikusainak a forradalom éjszakáján 
tanúsíto tt m agatartásáról az előzmények ismertetése u tán  a következőket írom: ,,A  Nemzeti Tanács politikusai 
az Astoriában szorongva lesik a fejük felett, akaratuk ellenére kibonatkozó fegyveres felkelés híreit. Állandó lövöldözéstől 
nyugtalanítva, az ajtócsapkodást is ágyúlövésnek vélve, hitetlen fanyar humorral tárgyalnak a várható következményekről, 
valamennyiük felakasztásáról, és aggódva egyre a forradalom leverésére kiküldött csapatok megjelenését várják.”

H orváth  Zoltánnak vagy bárki másnak természetesen jogában áll, hogy az idézett jellemzés helyességét 
kétségbe vonja, jogában áll, hogy annak állításaival v itába szálljon — bár meg kell jegyeznem, hogy a közöltek 
helytállóságát az egykorú leírások és a későbbi visszaemlékezések adatai messzemenően igazolják.

H a visszagondolok arra, hogy az ellenforradalom október vezetőire mennyi rágalm at és gyalázkodást szórt, 
ha visszaemlékezem egyes „baloldali” túlzásokra, amelyek a hazai történetírást e téren különösképpen az 
ötvenes évek elején jellemezték, messzemenően megértem a még élő vezetők vagy szereplők, a szemtanúk 
érzékenységét. Azt is megértem, hogy e beállítottságból fakadóan egyesek esetleg sértést, lekicsinylést éreznek 
ott is, aho l az csak némi torzítás és belemagyarázás á rán  m utatható ki. Sőt, tovább megyek. Felvethető a 
kérdés: sikerült-e a múlt negatív örökségét, torzításait e téren teljesen leküzdeni, kellő megértéssel nyúlnak-e 
tankönyveink, kézikönyveink e problémához, a M agyarország Története című kiadványt is beleértve. M eg
m utatjuk-e kellően azt, ami a m agyar progresszióban, az októbristákban valóban progressziót je lentett, 
haladó, előrem utató volt? Felhasználjuk-e kellően ebből a  ránk maradt szellemi örökségből, így pl. Károlyi 
M ihály irodalm i hagyatékából m indazt, ami aktuális és felhasználható? Nem állítjuk-e még ma is e problém a
körhöz és történelm i eseményekhez közeledve túlontúl vagy kizárólagosan a negatív  vonásokat előtérbe? 
M inderről lehet vitatkozni, mindezeken lehet gondolkodni. De ha valójában erről van  szó, úgy az „őszinteség” 
jegyében erről kell beszélni. Világos és érthető beszéd helyett a történetírás nehézségeiről példálózni, ennek 
kapcsán H atvány t emlékezetből vagy hallomásból tévesen ismertetni, a téves szöveget még tévesebben nekem 
tu lajdonítan i, elítélni, és mindebből messzemenő következtetéseket levonni — ez a  kritikának, hogy úgy 
m ondjam , nem  a legszerencsésebb módszere.

H orváth  Zoltán kritikájában igen helyesen szól arró l, hogy a történésznek az igazság, méghozzá nem az 
egyszerű, hanem  a komplex, a teljes igazság megközelítésére kell törekednie. E követelménnyel messze
menően egyetértek, úgy vélem azonban, hogy a teljes igazság megírását, illetve az erre való törekvést nemcsak 
a  szerzőktől, hanem  a kritikusoktól is számon lehet, sőt szám on is kell kérni. H a egy kritikus úgy foglalkozik 
a M agyarország Története 1918—1919-ről írt fejezetével, hogy azt valamiféle előtte lebegő, légies, eszményi 
elképzeléshez viszonyítja, és nem a földön m aradva ahhoz, am it e témáról M agyarországon az elmúlt másfél 
évtized folyam án írtak (azt, vagy legalább azt is vizsgálva, hogy az új feldolgozás jelent-e, és ha igen, 
m ennyiben előrehaladást a múlthoz képest), úgy az ilyesféle csak negatívumokat tartalmazó bírálat véleményem 
szerint nem hogy a teljes, hanem az egyszerű igazság feltárásától is messze fog m aradni.

Siklós András
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